




هرامش 58 تاراشا -  همانلصف 

: هدنسیون

هناسر یمالسا  ياه  شهوژپ  لک  هرادا 

: یپاچ رشان 

ناریا یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

هرامش 58 تاراشا -  13همانلصف 

باتک 13تاصخشم 

بلاطم 14تسرهف 

لوا 23فرح 

ینامسآ ياه  26همزمز 

یعراز يدهم  / وت اب  وت ، زا  26هن 

ییاضر هدیمح  / مراد یمن  وت  زا  تسد  هظحل  27کی 

ییافص هتناپ آ   / ییافص هتناپ آ  / ناوخب دوخ  هب  28ارم 

یعراز يدهم  !/ متسین هک  متسه  29نم 

يوسوم رغصا  یلع  دیس   / تخانش ياه  30هظحل 

یمیقم بیبح  / دنبم میور  هب  31رد 

مادقا ینارماک  دمحم   / یبآ 33شمارآ 

مادقا ینارماک  دمحم  « / شیاین لالز  زا  »35

يدابآ دوواد  هموصعم   / زومایب ناراب  ار  36مهاگن 

یقالطا اضر  یلع   / یقرشم ياه  38همزمز 

یمیقم بیبح  «/ مراد تسود  ار  بش  »39

ناطابرآ هلبق  میهاربا   / تسا یفاک  نم  يارب  ... 40

( دیشروخ ) 42شنیرفآ

يوسوم رغصا  یلع  دیس   ... / تسه دیشروخ  42ات 

یقالطا اضر  یلع   / 43زیمآرارسا

یمیقم بیبح   / حبص خرس  44سورع 

یمیقم بیبح  / رون ياه  هخاش  46رب 

دیشروخ 46يامیس 
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یعراز يدهم   / وت یب  يایند  وت ، اب  46يایند 

باتفآ هعرج  48کی 

یعراز يدهم  / مالسلا هیلع  یلع  يادخ  ات  مالسلا  هیلع  یلع  مالک  48زا 

لاصو 50دهش 

ییاضر هدیمح   / تسا يراج  وت  دای  50زونه 

یمیقم بیبح  / رهش درم  نیرت  51قشاع 

یقالطا اضریلع   / رجاهم 52ياهوتسرپ 

این یقاتشم  دیمحدیس  / ناوختسا ياه  53هسیک 

این یقاتشم  دیمحدیس   / 54ندنام

نوتیز 55مخز 

« دننز یم  خی  تیاه  تسد  »55

ییاضر هدیمح  / يوش رت  گرزب  هک  57ادرف 

یمیقم بیبح   / ما هداتسیا  58نم 

یجنپ هجیدخ   / ییاهر 59گنهآ 

ییابطابطروپ یلعدیس  / منک یم  هریخذ  ار  میاه  60گنس 

یقالطا اضریلع   / گنس 63همانسانش 

زابرید یلع  / سدقملا تیب  ياه  قاور  رد  64زامن 

این یقاتشم  دیمحدیس  / ناتسگنس 65ناریلد 

ییازریم دیعس  دمحم  / تسا یسایس  ناراب  هنارت  ام  كاخ  67رد 

يدومحم یلعدیس  حتف /  71تایآ 

نامز هچیرد  74زا 

بلاط یبا  بعش  رد  ربمایپ  هرصاحم  74زاغآ 

74هراشا

یناهارف یناچیم  يدهم  / !؟ كاب هچ  اه ، هماندهع  74زا 

نیدوقفم ارسا و  زا  لیلجت  76زور 

یناهارف یناچیم  يدهم  / مسیون یم  وت  76زا 
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یسوط نیدلاریصن  هجاوخ  تشادگرزب  78زور 

78هراشا

یتیاده نیسح   / قشع لابج  78هلسلس 

( هغالبلا جهن  هدنروآدرگ   ) یضر دیس  80تشذگرد 

80هراشا

ییاضر هدیمح  / تشهب يوب  زا  یناهد  80اب 

يداژن ضیعبت  اب  هزرابم  یناهج  82زور 

82هراشا

ییابطابطروپ یلعدیس  / هرابود 82دلوت 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  مرح  رد  بمب  84راجفنا 

84هراشا

یناهارف یناچیم  يدهم  ! / نات ینازرا  خزود  هفرط  کی  84طیلب 

ییاضر هدیمح  / قافتا غاد  ياه  85سفن 

يراکوکین ناسحا و  87زور 

87هراشا

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / میناشفارب لگ  ات  87ایب 

يراکتخرد 91زور 

91هراشا

مادقا ینارماک  دمحم  / ندز هناوج  91تأرج 

یّلح همالع  93تشذگرد 

93هراشا

یتیاده نیسح   / دنوادخ فصو  یب  نامشچ  رد  93فاص 

ینیمخ دمحادیس  جاح  95تشذگرد 

95هراشا

یتیاده نیسح  / هآ ياه  هدرپ  نیرخآ  95رب 

قارع یثعب  میژر  طسوت  هچبلح  ییایمیش  97نارابمب 
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ینوطالقس میرم  / تسا هدرک  میتی  ار  اه  هناخ  97گرم 

ینوطالقس میرم  / شوماخ مومسم و  رهش  نیا  ، 101رهش

یتیاده نیسح  / توراب ناراب  رد  رتچ  104یب 

ییاضر هدیمح  / اه هبارخ  زا  گرم  106روبع 

تفن تعنص  ندش  یلم  108زور 

108هراشا

ییابطابطروپ یلعدیس  / نایاپ کی  لد  زا  108يزاغآ 

یتیاده نیسح  / نطو هدش  شومارف  109تشونرس 

دهاوخن هدیشون  یمیخژد  چیه  یتمالس  هب  نیمزرس  نیا  نوخ  رگید  .دروآ  دنهاوخن  باب  ات  ار  كاخ  / ییاضر هدیمح  / تفن ياه  لکد  110شمارآ 

مهار رد  مشچ  نم  ار  112وت 

یعراز يدهم  / تسین همان  همان ، 112نیا 

یقالطا اضریلع  / ...دیآ یم  113وا 

ییابطابطروپ یلع  دیس  / رهم 114ریم 

یعراز يدهم   / مامتان ياهزیچ  115مامت 

يزابخ دیجم  / تفگ مهاوخ  ادخ  117هب 

ییافص هتناپ آ  / ییایب هک  مرظتنم  حبص  زا  121نم 

یمیقم بیبح  / هار رد  راوس  122نیرخآ 

ییاضر هدیمح  / هبذج یمین  دنخبل و  123یمین 

ییازریم دیعس  دمحم  / منک یم  رکف  وت  ینابرهم  هب  125هعمج 

( مرحم ةژیو  ) ییالبرک همان  129مخز 

قشع لیوحت  129لاس 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / هناقشاع ياه  شیامه  129زاغآ 

یناچیم يدهم  / دیدج لاس  130هزاورد 

هار رد  132یناوراک 

مادقا ینارماک  دمحم  / رو هلعش  132ییابیکش 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / نیمز نینوخ  133کلپ 
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یمّرخ هفطاع   / دوعوم 135نیمزرس 

یسنوی نیسح  / العأ 137جح 

 ... مخز دنپسا و  139هنیآ و 

ییابطابطروپ یلعدیس  / هدش نیرفن  139رهش 

مادقا ینارماک  دمحم  / مطالتم 140شتآ 

زبس 143هاپس 

ییازریم دیعسدمحم   .../ وت 143نوخ 

ییازریم دیعسدمحم  / دمد یم  كاخ  زا  وت  نوخ  راهب  144ادرف 

یناهارف یناچیم  يدهم  تارف / هب  تسا  تجاح  هچ  ار  144وت 

ینوطالقس میرم   / اه هلق  زارف  رب  باتفآ  زا  147رتدنلب 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  هفیحص / يارب  149هیثرم يا 

یجنپ هجیدخ  ! / تداهش هلیبق  151هدنامزاب 

یمیقم بیبح   ... / زور 153نیمتفه 

یمّرخ هفطاع  / راقفلاوذ زا  154يّدر 

ینوطالقس میرم   / غیت شراب  156ریز 

ینوطالقس میرم  / لادوگ يادنلب  رب  159هداتسیا 

ییافص هتناپ آ   .../ يدوب هداتسیا  163وت 

مادقا ینارماک  مرکا   / البرک 164ثراو 

یناخ میرک  هزمح  /؟ تشذگ هچ  وت  168رب 

ییاضر هدیمح  / راذگن مه  رب  169کلپ 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  «/ اباب  » گنشق 171يوزرآ 

مادقا ینارماک  دمحم  / ردارب 172راگدای 

مادقا ینارماک  دمحم   / ّرح ریز  هب  رس  اه  176مالس 

مادقا ینارماک  دمحم  / شوماخ نادجو  178عییش 

رظن شوخ  ریما  / 179رُح

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / خرس راهب  183نیمهدزای 
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يوسوم رغصا  یلع  دیس  / تداهش ات  عامس  185زا 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / یلیل نیرت  188نونجم 

یناهارف یناچیم  يدهم  !/ ما هتشون  ریخأت  اب  ار  نتم  191نیا 

ییازریم دیعس  دمحم   / ناهج هموظنم  192زکرم 

ییازریم دیعس  دمحم  / 193نیتداهش

ناطابرآ هلبق  میهاربا   / تخیر یم  نوخ  شاهاپ  لوات  195زا 

مادقا ینارماک  دمحم  / بآ رد  نهاریپ  197يوب 

مادقا ینارماک  دمحم  کشم / 199کشا و 

هایس هاپس  ... 200

ینوطالقس میرم  / ماقتنا خرس  200نافوت 

مادقا ینارماک  دمحم  / ناسنا هسوسو  نیرت  201هایس 

يداب تهزن  !/ نک روگ  هب  هدنز  ار  تیاه  203تسد 

يداب تهزن  «/ مدنگ هشوخ  کی  رطاخ  هب  طقف  »206

!! دنتسب ار  212بآ 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / تسود راوج  ات  نتفر  212هنشت 

یمرخ هفطاع  !/ دنتسب ناراب  تیب  لها  رب  213بآ 

( نابیرغ ماش  ات  اروشاع  زا   ) قشع تعکر  215ود 

یناهارف یناچیم  يدهم  / 215اروشاع

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / وت دای  هب  216یعمش 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / تدای یناوارف  مه  219زاب 

یناهارف یناچیم  يدهم   ... / میوگ یم  نخس  هک  ادرف  223زا 

یناخ میرک  هزمح   / 224...اروشاع

ینوطالقس میرم  / گرم نوعاط  زا  226یمنهج 

ینوطالقس میرم  / اه هراتس  نویش  يادص  231اب 

مادقا ینارماک  دمحم  / ...دوب 235بورغ 

يدمحا ناخ  دوواد   / تسا نکاس  لاح  236نامز 
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یقالطا اضر  یلع  / نیمز 238تشونرس 

مادقا ینارماک  دمحم  !/ شاب هدنرپ  239هراومه 

مادقا ینارماک  دمحم  / ...ادص ارم  ینک  هک  نآ  240یب 

مادقا ینارماک  دمحم  / نآرق 240يراق ،

مادقا ینارماک  دمحم  / 240باتهم

...هاگ هلتق  ات  هاگ  همیخ  241زا 

ینوطالقس میرم  / حانجلاوذ اب  زاوآ  241مه 

مادقا ینارماک  دمحم   / حانجلاوذ هتسخ  242نامشچ 

مادقا ینارماک  دمحم  / مالسلا هیلع  نیسح  یباتفآ  244روضح 

مادقا ینارماک  دمحم  / سای لگ  246يوب 

شخبرون هرهز   / 250نیرفن

( ناوجون كدوک و  ةژیو  ) 253تعاس

253هراشا

ادخ ات  هظحل  255هظحل 

يدمحماقآ رومیت  / ایرد نامسآ و  يادخ  255يا 

مادقا ینارماک  دمحم  رتهب / الط  256زا 

راظتنا 258تعاس 

ینیسح رفولین  / نیمز هشیمه  روآ  258يداش 

يرکسع دیعس  / ینامسآ 259ربهر 

یلامج اضر  / وا مرگ  261هاگن 

يدمحماقآ رومیت  / دوعوم 262هظحل 

زورید 263تعاس 

يدمحماقآ رومیت  / نشور ياه  هیآ  263نآ 

يدمحم اقآ  رومیت  / دننیمز ناگتشرف  تیاه  264تسد 

یفسوی نافرع  / اروشاع همان  266تغل 

يدمحم اقآ  رومیت  !/ درگرب میهاوخ ، یمن  بآ  268ام 
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یفسوی نافرع  / هدنشخب 269تارف 

يرگسع دیعس  / البرک 271نافوط 

یمیقم بیبح  / مشاه ینب  273هام 

یمیقم بیبح  / ناجومع 275زیخرب !

یمیقم بیبح  / مالسلا هیلع  رغصا  یلع  هب  275همان يا 

یمیقم بیبح  / کچوک 276زابرس 

یمیقم بیبح  / ادخ 276ینامهم 

مادقا ینارماک  دمحم  / ایرد 277گنر 

يرگسع دیعس  / اه هناورپ  278يزابمه 

یفسوی نافرع  / دوب نیمز  رکف  هب  280دیاب 

یفسوی نافرع  / رگنشور 281باتک 

یمشاه دیعس  دیس   / ناراب 282لثم 

يرکسع دیعس  / 283يراکوکین

ناهج 284ناکدوک 

یفسوی نافرع   / مزرابم ینیطسلف  کی  284نم 

يردیح هموصعم  / یگدنز 286معط 

یقّتم یقت   / هزات 287دالیم 

يدمحم اقآ  رومیت  / دنا هدیرفآ  بش  رد  288ارم 

یناجاباب یلع  / اجکره نامسآ  289رد 

زکرم 291هرابرد 
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هرامش 58 تاراشا -  همانلصف 

باتک تاصخشم 

تاراشا 58

[ هلجم دنیایپ : ] تاراشا : روآدیدپ مان  ناونع و 

 - 1384 امیس ، ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم  دهشم : نارهت ؛ مق ؛ : رشن تاصخشم 

هناهام : راشتنا هلصاف 

7403-1735: اپاش

7402-1735: هابتشا ياپاش 

.دوش یم  رشتنم  مایا " تاراشا   " ناونع اب  صاخ  مایا  هب  هجوت  اب  اه  هرامش  زا  یضعب  رد  هیرشن  نیا  : تشاددای

هناسر یمالسا  ياه  شهوژپ  لک  هرادا  زایتما : بحاص  : تشاددای

این یبجر  دوواد  لوئسمریدم :

ینمیا ینیسح  یلع  ریبدرس :

ربجنر اضریلع  دیدج : هرود  لوئسمریدم 

مایا تاراشا  : رگید ناونع 

يراودا تایرشن  یسراف --  تایبدا  : عوضوم

يراودا تایرشن  -- 14 نرق یسراف -- تایبدا 

يراودا تایرشن  تایبدا -- مالسا و 

لوئسم ریدم   -، 1347 دواد ، این ، یبجر  : هدوزفا هسانش 

ریبدرس  -، 1351 یلعدیس ، ینمیا ، ینیسح 

یمالسا ياهشهوژپ  زکرم  .ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  : هدوزفا هسانش 
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PIR4001: هرگنک يدنب  هدر 

8 اف 906205/0: ...د يدنب  هدر 

1304711: یلم یسانشباتک  هرامش 

Esharat@IRIB.ir: یکینورتکلا لحم  یسرتسد و 

یسراف : نآ دننام  يراتفگ و  ای  يراتشون  نتم  نابز 

1 ص :

بلاطم تسرهف 

1 لوا ··· فرح 

ینامسآ ياه  همزمز 

3 یعراز ··· يدهم   / وت اب  وت ، زا  هن 

4 ییاضر ··· هدیمح   / مراد یمن  وت  زا  تسد  هظحل  کی 

5 ییافص ··· هتناپ آ   / ناوخب دوخ  هب  ارم 

6 یعراز ··· يدهم  ! / متسین هک  متسه  نم 

7 يوسوم ··· رغصا  یلع  دیس   / تخانش ياه  هظحل 

8 یمیقم ··· بیبح   / دنبم میور  هب  رد 

9 مادقا ··· ینارماک  دمحم   / یبآ شمارآ 

10 مادقا ··· ینارماک  دمحم  « / شیاین لالز  زا  »

11 يدابآ ··· دوواد  هموصعم   / زومایب ناراب  ار  مهاگن 

12 یقالطا ··· اضر  یلع   / یقرشم ياه  همزمز 

13 یمیقم ··· بیبح  « / مراد تسود  ار  بش  »

هرامش 58 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 294زکرم  هحفص 14 

http://www.ghaemiyeh.com


14 ناطابرآ ··· هلبق  میهاربا   / تسا یفاک  نم  يارب  ... 

شنیرفآ

15 يوسوم ··· رغصا  یلع  دیس   ... / تسه دیشروخ  ات 

16 یقالطا ··· اضر  یلع   / زیمآرارسا

17 یمیقم ··· بیبح   / حبص خرس  سورع 

رون ياه  هخاش  رب 

دیشروخ يامیس 

19 یعراز ··· يدهم   / وت یب  يایند  وت ، اب  يایند 

باتفآ هعرج  کی 

21 یعراز ··· يدهم   / مالسلا هیلع  یلع  يادخ  ات  مالسلا  هیلع  یلع  مالک  زا 

لاصو دهش 

23 ییاضر ··· هدیمح   / تسا يراج  وت  دای  زونه 

24 یمیقم ··· بیبح   / رهش درم  نیرت  قشاع 

25 یقالطا ··· اضریلع   / رجاهم ياهوتسرپ 

26 این ··· یقاتشم  دیمحدیس   / ناوختسا ياه  هسیک 

27 این ··· یقاتشم  دیمحدیس   / ندنام

نوتیز مخز 

28 يدمحا ··· ناخ  دوواد  « / دننز یم  خی  تیاه  تسد  »

30 ییاضر ··· هدیمح   / يوش رت  گرزب  هک  ادرف 

31 یمیقم ··· بیبح   / ما هداتسیا  نم 
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32 یجنپ ··· هجیدخ   / ییاهر گنهآ 

33 ییابطابطروپ ··· یلعدیس   / منک یم  هریخذ  ار  میاه  گنس 

35 یقالطا ··· اضریلع   / گنس همانسانش 

36 زابرید ··· یلع   / سدقملا تیب  ياه  قاور  رد  زامن 

37 این ··· یقاتشم  دیمحدیس   / ناتسگنس ناریلد 

38 ییازریم ··· دیعس  دمحم   / تسا یسایس  ناراب  هنارت  ام  كاخ  رد 

40 يدومحم ··· یلعدیس   / حتف تایآ 

نامز هچیرد  زا 

بلاط یبا  بعش  رد  ربمایپ  هرصاحم  زاغآ 

42 یناهارف ··· یناچیم  يدهم  / !؟ كاب هچ  اه ، هماندهع  زا 

نیدوقفم ارسا و  زا  لیلجت  زور 

44 یناهارف ··· یناچیم  يدهم   / مسیون یم  وت  زا 

یسوط نیدلاریصن  هجاوخ  تشادگرزب  زور 

46 یتیاده ··· نیسح   / قشع لابج  هلسلس 

( هغالبلا جهن  هدنروآدرگ   ) یضر دیس  تشذگرد 

48 ییاضر ··· هدیمح   / تشهب يوب  زا  یناهد  اب 

يداژن ضیعبت  اب  هزرابم  یناهج  زور 

50 ییابطابطروپ ··· یلعدیس   / هرابود دلوت 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  مرح  رد  بمب  راجفنا 

52 یناهارف ··· یناچیم  يدهم  ! / نات ینازرا  خزود  هفرط  کی  طیلب 
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53 ییاضر ··· هدیمح   / قافتا غاد  ياه  سفن 

يراکوکین ناسحا و  زور 

55 يوسوم ··· رغصا  یلع  دیس   / میناشفارب لگ  ات  ایب 

يراکتخرد زور 

58 مادقا ··· ینارماک  دمحم   / ندز هناوج  تأرج 

یّلح همالع  تشذگرد 

60 یتیاده ··· نیسح   / دنوادخ فصو  یب  نامشچ  رد  فاص 

ینیمخ دمحادیس  جاح  تشذگرد 

62 یتیاده ··· نیسح   / هآ ياه  هدرپ  نیرخآ  رب 

قارع یثعب  میژر  طسوت  هچبلح  ییایمیش  نارابمب 

64 ینوطالقس ··· میرم   / تسا هدرک  میتی  ار  اه  هناخ  گرم 

66 ینوطالقس ··· میرم   / شوماخ مومسم و  رهش  نیا  رهش ،

68 یتیاده ··· نیسح   / توراب ناراب  رد  رتچ  یب 

69 ییاضر ··· هدیمح   / اه هبارخ  زا  گرم  روبع 

تفن تعنص  ندش  یلم  زور 

71 ییابطابطروپ ··· یلعدیس   / نایاپ کی  لد  زا  يزاغآ 

72 یتیاده ··· نیسح   / نطو هدش  شومارف  تشونرس 

73 ییاضر ··· هدیمح   / تفن ياه  لکد  شمارآ 

مهار رد  مشچ  نم  ار  وت 

75 یعراز ··· يدهم   / تسین همان  همان ، نیا 
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76 یقالطا ··· اضریلع   / ...دیآ یم  وا 

77 ییابطابطروپ ··· یلع  دیس   / رهم ریم 

78 یعراز ··· يدهم   / مامتان ياهزیچ  مامت 

79 يزابخ ··· دیجم   / تفگ مهاوخ  ادخ  هب 

81 ییافص ··· هتناپ آ   / ییایب هک  مرظتنم  حبص  زا  نم 

82 یمیقم ··· بیبح   / هار رد  راوس  نیرخآ 

83 ییاضر ··· هدیمح   / هبذج یمین  دنخبل و  یمین 

84 ییازریم ··· دیعس  دمحم   / منک یم  رکف  وت  ینابرهم  هب  هعمج 

( مرحم هژیو   ) ییالبرک همان  مخز 

قشع لیوحت  لاس 

87 يوسوم ··· رغصا  یلع  دیس   / هناقشاع ياه  شیامه  زاغآ 

88 یناچیم ··· يدهم   / دیدج لاس  هزاورد 

هار رد  یناوراک 

90 مادقا ··· ینارماک  دمحم   / رو هلعش  ییابیکش 

91 يوسوم ··· رغصا  یلع  دیس   / نیمز نینوخ  کلپ 

92 یمّرخ ··· هفطاع   / دوعوم نیمزرس 

93 یسنوی ··· نیسح   / العأ جح 

 ... مخز دنپسا و  هنیآ و 

95 ییابطابطروپ ··· یلعدیس   / هدش نیرفن  رهش 

96 مادقا ··· ینارماک  دمحم   / مطالتم شتآ 
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زبس هاپس 

98 ییازریم ··· دیعسدمحم   ... / وت نوخ 

99 ییازریم ··· دیعسدمحم   / دمد یم  كاخ  زا  وت  نوخ  راهب  ادرف 

99 یناهارف ··· یناچیم  يدهم   / تارف هب  تسا  تجاح  هچ  ار  وت 

101 ینوطالقس ··· میرم   / اه هلق  زارف  رب  باتفآ  زا  رتدنلب 

102 يوسوم ··· رغصا  یلع  دیس   / هفیحص يارب  يا  هیثرم 

104 یجنپ ··· هجیدخ  ! / تداهش هلیبق  هدنامزاب 

105 یمیقم ··· بیبح   ... / زور نیمتفه 

106 یمّرخ ··· هفطاع   / راقفلاوذ زا  يّدر 

107 ینوطالقس ··· میرم   / غیت شراب  ریز 

109 ینوطالقس ··· میرم   / لادوگ يادنلب  رب  هداتسیا 

111 ییافص ··· هتناپ آ   ... / يدوب هداتسیا  وت 

112 مادقا ··· ینارماک  مرکا   / البرک ثراو 

114 یناخ ··· میرک  هزمح  / ؟ تشذگ هچ  وت  رب 

115 ییاضر ··· هدیمح   / راذگن مه  رب  کلپ 

116 يوسوم ··· رغصا  یلع  دیس  « / اباب  » گنشق يوزرآ 

117 مادقا ··· ینارماک  دمحم   / ردارب راگدای 

119 مادقا ··· ینارماک  دمحم   / ّرح ریز  هب  رس  اه  مالس 

120 مادقا ··· ینارماک  دمحم   / شوماخ نادجو  عییشت 

121 رظن ··· شوخ  ریما   / رُح
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124 يوسوم ··· رغصا  یلع  دیس   / خرس راهب  نیمهدزای 

125 يوسوم ··· رغصا  یلع  دیس   / تداهش ات  عامس  زا 

126 يوسوم ··· رغصا  یلع  دیس   / یلیل نیرت  نونجم 

128 یناهارف ··· یناچیم  يدهم  ! / ما هتشون  ریخأت  اب  ار  نتم  نیا 

129 ییازریم ··· دیعس  دمحم   / ناهج هموظنم  زکرم 

130 ییازریم ··· دیعس  دمحم   / نیتداهش

131 ناطابرآ ··· هلبق  میهاربا   / تخیر یم  نوخ  شاهاپ  لوات  زا 

132 مادقا ··· ینارماک  دمحم   / بآ رد  نهاریپ  يوب 

133 مادقا ··· ینارماک  دمحم   / کشم کشا و 

هایس هاپس  ... 

134 ینوطالقس ··· میرم   / ماقتنا خرس  نافوت 

135 مادقا ··· ینارماک  دمحم   / ناسنا هسوسو  نیرت  هایس 

136 يداب ··· تهزن  ! / نک روگ  هب  هدنز  ار  تیاه  تسد 

138 يداب ··· تهزن  « / مدنگ هشوخ  کی  رطاخ  هب  طقف  »

!! دنتسب ار  بآ 

141 يوسوم ··· رغصا  یلع  دیس   / تسود راوج  ات  نتفر  هنشت 

142 یمرخ ··· هفطاع  ! / دنتسب ناراب  تیب  لها  رب  بآ 

قشع تعکر  ود 

144 یناهارف ··· یناچیم  يدهم   / اروشاع

145 يوسوم ··· رغصا  یلع  دیس   / وت دای  هب  یعمش 
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147 يوسوم ··· رغصا  یلع  دیس   / تدای یناوارف  مه  زاب 

149 یناهارف ··· یناچیم  يدهم   ... / میوگ یم  نخس  هک  ادرف  زا 

150 یناخ ··· میرک  هزمح   / ...اروشاع

151 ینوطالقس ··· میرم   / گرم نوعاط  زا  یمنهج 

154 ینوطالقس ··· میرم   / اه هراتس  نویش  يادص  اب 

156 مادقا ··· ینارماک  دمحم   / ...دوب بورغ 

157 يدمحا ··· ناخ  دوواد   / تسا نکاس  لاح  نامز 

159 یقالطا ··· اضر  یلع   / نیمز تشونرس 

160 مادقا ··· ینارماک  دمحم  ! / شاب هدنرپ  هراومه 

161 مادقا ··· ینارماک  دمحم   / ...ادص ارم  ینک  هک  نآ  یب 

161 مادقا ··· ینارماک  دمحم   / نآرق يراق ،

161 مادقا ··· ینارماک  دمحم   / باتهم

...هاگ هلتق  ات  هاگ  همیخ  زا 

162 ینوطالقس ··· میرم   / حانجلاوذ اب  زاوآ  مه 

163 مادقا ··· ینارماک  دمحم   / حانجلاوذ هتسخ  نامشچ 

164 مادقا ··· ینارماک  دمحم   / مالسلا هیلع  نیسح  یباتفآ  روضح 

165 مادقا ··· ینارماک  دمحم   / سای لگ  يوب 

167 شخبرون ··· هرهز   / نیرفن

( ناوجون كدوک و  هژیو   ) تعاس

ادخ ات  هظحل  هظحل 
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171 يدمحماقآ ··· رومیت   / ایرد نامسآ و  يادخ  يا 

172 مادقا ··· ینارماک  دمحم   / رتهب الط  زا 

راظتنا تعاس 

173 ینیسح ··· رفولین   / نیمز هشیمه  روآ  يداش 

174 يرکسع ··· دیعس   / ینامسآ ربهر 

175 یلامج ··· اضر   / وا مرگ  هاگن 

176 يدمحماقآ ··· رومیت   / دوعوم هظحل 

زورید تعاس 

177 يدمحماقآ ··· رومیت   / نشور ياه  هیآ  نآ 

178 يدمحم ··· اقآ  رومیت   / دننیمز ناگتشرف  تیاه  تسد 

179 یفسوی ··· نافرع   / اروشاع همان  تغل 

180 يدمحم ··· اقآ  رومیت  ! / درگرب میهاوخ ، یمن  بآ  ام 

181 یفسوی ··· نافرع   / هدنشخب تارف 

182 يرگسع ··· دیعس   / البرک نافوط 

183 یمیقم ··· بیبح   / مشاه ینب  هام 

184 یمیقم ··· بیبح   / ناجومع زیخرب !

184 یمیقم ··· بیبح   / مالسلا هیلع  رغصا  یلع  هب  يا  همان 

185 یمیقم ··· بیبح   / کچوک زابرس 

185 یمیقم ··· بیبح   / ادخ ینامهم 

186 مادقا ··· ینارماک  دمحم   / ایرد گنر 
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187 يرگسع ··· دیعس   / اه هناورپ  يزابمه 

188 یفسوی ··· نافرع   / دوب نیمز  رکف  هب  دیاب 

189 یفسوی ··· نافرع   / رگنشور باتک 

190 یمشاه ··· دیعس  دیس   / ناراب لثم 

191 يرکسع ··· دیعس   / يراکوکین

ناهج ناکدوک 

192 یفسوی ··· نافرع   / مزرابم ینیطسلف  کی  نم 

194 يردیح ··· هموصعم   / یگدنز معط 

195 یقّتم ··· یقت   / هزات دالیم 

196 يدمحم ··· اقآ  رومیت   / دنا هدیرفآ  بش  رد  ارم 

197 یناجاباب ··· یلع   / اجکره نامسآ  رد 

لوا فرح 

اتکی دنودخ  مان  هب 

نامرادیب یناتسمز  نیگنـس  باوخ  زا  ات  مینک ، یم  میظنت  راهب  حبـص  يارب  ار  نامتعاس  مینز و  یم  قرو  ار  درـس  لصف  گرب  نیرخآ 
.میناوخب توارط  زامن  تعکر  ود  میزیخرب و  هنامداش ، دنک و 

هک یلـصف  راوگوس  تسا ؛ راوگوس  هک  یملق  ملق ؛ هیثرم  هب  میراپـس  یم  شوگ  کنیا  داد ؛ میهاوخ  مالـس  رگید  یلاـجم  رد  ار  راـهب 
، يا هنیـس  ره  رد  هک  یلـصف  .قشع  تیب  لها  تراسا  نآ ، تشهب  يدرا  تساروشاع و  شنیدرورف  اـما  ون ، تسا  یلاـس  زاـغآ  هچرگا 

مالسلا هیلع  نیسح  قشع -  دنوادخ  دنریگ و  یم  مَد  لد ، هینیسح  نحص  رد  قشع ، نز  هنیس  ياه  هتسد  تساپرب و  هینیسح  کی 

.دننک یم  هیوم  ار  - 

! مالسلا هیلع  نیسح  رب  مالس 

لیخد شحیرـض ، ياه  کبـشم  هب  ملاع ، ناگدازآ  همه  هک  دـیرفآ  ییالبرک  كاخ ، یتشُم  زا  هک  هساـمح ، قشع و  ياـقآ  رب  مـالس 
! دنا هتسب 
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! فاوط رد  شرادم  رب  یتسه  تسا و  هبعک  نطاب  هک  وا  رب  مالس 

! مالسلا هیلع  داجس  رب  مالس 

! درک هریخذ  نیمز  کیرات  درس و  يادرف  يارب  ار  وا  دنوادخ ، هک  البرک  ریجنز  رد  دیشروخ  رب  مالس 

مرُه زا  هک  یلاح  رد  دید ، ار  دیشروخ  ناکدوک  دش و  اه  کشم  همیخ  دراو  هک  هاگ  نآ  سابع -  ریز  هب  مرش  زا  ياه  مشچ  رب  مالس 
 - ! دنناشنب ورف  یگنشت  ات  دندوب  هدنابسچ  همیخ  راد  من  نیمز  رب  ار  اه  مکش  شطع ،

! دسرب بآ  هب  قشع ، تیب  لها  تسد  ات  داتفا  نیمز  رب  هک  يرادافو  اه  تسد  رب  مالس 

 - ! مالسلااهیلع بنیز  هبطخ -  ربص و  مخز و  يوناب  رب  مالس 

! دش لماک  البرک  رد  هک  دوب  نامه  ّجح ، مامت  هک  دوبن ، مامت  همین  هک  نیا  هن  ناشّجح  هک  دیشروخ  ناروای  نارای و  رب  مالس  و 
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ياه هتشون  لد  تفایـض  هب  ار  نامـسیخ  نامـشچ  مینک و  یمّرحم  ار  تاراشا »  » يوب گنر و  مه  لاسما  دنفـسا  هک  دوب  نامرای  قیفوت 
تروص هب  ار  نام  ییالبرک » همان  مخز   » .میربب ییاروشاع 

هژاو زا  هک  يا  هّینیـسح  هب  مینک  یم  توعد  نادنمجرا  امـش  همه  زا  میا ؛ هدروآ  مهار » رد  مشچ  نم  ار  وت   » نوتـس زا  سپ  همان ، هژیو 
.دیزیرب کشا  نارادازع ، ياپ  هب  اپ  دینزب و  يرس  میا ، هدرک  انب  رادغاد  ياه 

! ناترای ادخ 

ریبدرس

ص:2
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ینامسآ ياه  همزمز 

یعراز يدهم  / وت اب  وت ، زا  هن 

!؟ دوشن بآ  شیوخ  يرادقم  یب  مرش  زا  دیوگب و  نخس  ایرد ، اب  ایرد ، زا  هن  هک  تسا  زیچان  هرطق  نیمادک 

!؟ ددنبب لد  ار  دوخ  يوس  یب  يوس  روک  دمهفب و  ار  ندوب  ْدیشروخ  هک  تسا  هدز  بش  هراتس  نیمادک 

!؟ ددنویپن یتسین  هب  دتسیاب و  دبا  هناتسآ  رد  هک  تسا  یناف  هظحل  نیمادک 

!؟ دنز مد  شیوخ  رادقم  یب  ياه  گرب  ِدرز  ِشخ  شخ  زا  لگنج ، ِزبس  يوهایه  تهبا  رد  هک  تسا  هدیکشخ  تخرد  نیمادک 

یب دبا ، تسا و  یناف  هظحل ، رگا  شخب ؛ ییانشور  دیشروخ ، تسا و  هدز  بش  هراتس ، رگا  هنارک ؛ یب  ایرد ، تسا و  زیچان  هرطق ، رگا 
نخـس یی  « وت  » نوچ اب  وت ،»  » زا هن  هک  تسا  زیچاـن  ِنم »  » نیمادـک تهبا ؛ زا  یهوبنا  لـگنج ، تسا و  رادـقم  یب  تخرد ، رگا  ناـیاپ ؛

بآ شیوخ  ِيرادقم  یب  مرش  زا  دیوگب و 

!؟ دوشن

!؟ ددنب لد  ار  دوخ  يوس  یب  يوس  روک  درگنب و  ار  يدیشروخ  وت »  » نوچ هک  تسا  هدز  بش  ِنم »  » نیمادک

؟ ددنویپن یتسین  هب  دتسیاب و  یی  « وت  » نوچ ِيدبا  ِدوجو  روضح  رد  هک  تسا  یناف  ِنم »  » نیمادک
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یب هب  ار  زیچان  هرطق  ات  دوش  یلپ  تناتـسد  ینابرهم  هک  نآ  رگم  تخیرگ ، ناوت  یمن  انف »  » ِتراقح و  دوجو »  » ِيرادقم یب  نیا  دنب  زا 
لگنج يِزبس  هب  ار  تخرد  ِیگدیکـشخ  دـبا و  ِیمامتان  هب  ار  یناف  هظحل  دیـشروخ ، ییانـشور  هب  .ار  کیرات  هراتـس  اـیرد ، یگنارک 

.دنز دنویپ 

! ایرد هن  یلگنج و  هن  يدیشروخ و  هن  هک  نآ  يا  سپ ،

! زیچان يا  هرطق  ایرد  و  هدیکشخ ؛ یتخرد  لگنج ، هدز ؛ بش  تسا  يا  هراتس  دیشروخ ، تروضح ، رد  هک  يا 

«! زیچ همه   » ار نم  یی و  « ادخ  » ار زیچ  همه  هک  يا 

زا هنوگچ  یی  « وت  » نوچ روضح  رد  دـنک ، یم  لدـب  ضغب  زا  مکارتـم  یمجح  هب  نتفگ ، وت  اـب  دوـخ  زا  ِترـسح  ار  ما  هرجنح  هچرگا 
!؟...  تسین راظتنا  رد  یتسین  یکیرات و  زج  ار  متشونرس  تا ، ینابرهم  یب  وت و  یب  هک  میوگب ؛ نم » »

ییاضر هدیمح  / مراد یمن  وت  زا  تسد  هظحل  کی 

مراد یمن  وت  زا  تسد  هظحل  کی 

ییاضر هدیمح 

مدوجو مامت  هانگ ، ياه  هلعش  .دناشوپ  یم  ار  مناهانگ  یناشیپ  كاخ ، يدرس  مراذگ ، یم  كاخ  رب  رس  دونش ، یمن  یسک  ار  میادص 
، مشک یم  میاه  یگتسخ  شود  رب  هک  يراب  هلوک  تسا ؛ هدنازوس  ار 

نامسآ هب  منک ، یم  دنلب  ار  میاه  تسد  دنک ؛ یم  سح  ار  منتسکش  ورف  كاخ ، .دنروآ  یمن  بات  مناوناز  هک  تسا  نیگنس  ردق  نآ 
ار هراتـس  یب  ياه  بش  باوخ  غورف ، -  یب  ياه  سوناف  نیا  میاه -  مشچ  دـچیپ - ، یم  میاـه  تسد  رب  سأـی  کـچیپ  دـسر ؛ یمن 

.دننز یم  وسوس 

نیا ياوه  سک  چـیه  .دـهد  یم  هتخوس  تاملک  يوب  مناهد  دـنزیر ، یم  نوریب  راو  هراّوف  دـنخرچ و  یم  مناهد  رد  تاـملک  ایادـخ !
، منزب هرگ  دیـشروخ  هب  ار  میاه  تسد  دیاب  مدرگزاب ، دـیاب  دـنز ، یمن  ماگ  یـسک  ار  هدوسرف  كاخ  نیا  دـشک ، یمن  ورف  ار  یلاوح 

 ... مدرگزاب دیاب 

يراهب ياوه  منک  یم  سح  هدوشگ ؛ تفطل  شوغآ  تسا و  زاب  تا  هبوت  ياهرد  .تسین  یهانپ  وت  زج  هک  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ایادـخ !
لبق زا  رت  نشور  اه  هراتس  مامت  .دود  یم  میاه  هیر  رد  هتفکشن 
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هک تسوت  دای  اراگدرورپ ، .دیاشگ  یم  میور  هبور  ار  نتـسیز  ياه  هچیرد  وت ، هب  دیما  دنک ، یم  ما  هدنز  وت ، هب  دـیما  .دنـشخرد  یم 
.دزاون یم  ار  ما  ییاهنت  ناکرا 

.دنز یم  دنویپ  مساسحا  ِکشخ  ِياه  تسد  هب  ار  راهب  هک  تسوت  دای  .دنک  یم  راوآ  مربارب  رد  ار  يدیماان  ياهراوید  هک  تسوت  دای 
.دنک یم  راشرس  ار  میاه  هظحل  هک  تسوت  دای 

یمن ندیـسر  وت  هب  يارب  نتـسکش  ورف  دوخ  رد  زج  یهار  کنیا  متفاـی ؛ شیوخ  رد  مدرک ، یم  وجو  تسج  اـهرود  رد  ار  وت  ادوبعم !
، ما هدرک  دـنلب  ار  میاه  تسد  .مدـنویپب  وت  هب  مزیرگب و  شیوخ  زا  مسرب ، وت  هب  اـت  مربب  شیوخ  زا  اـت  نک  کـمک  اراـگدرورپ ، .منیب 

هرطق میاه  تسد  يدوگ  رد  دیشروخ 

ادخ تسا ، کیدزن  ادخ  دهد ، یم  تاجانم  يوب  دهد ، یم  ندیـسر  يوب  اوه  مراشف ، یم  تشم  رد  ار  نامـسآ  دـکچ ، یم  ورف  هرطق 
هب شجوم  جوم  رد  ار  منت  هک  ینایرج  تسا ، يراج  قیاقد  همه  رد 

.دراد یم  او  هزرل 

.شخبب ندیرب  شیوخ  زا  یگتسیاش  نم  هب  ایادخ !

ییافص هتناپ آ   / ییافص هتناپ آ  / ناوخب دوخ  هب  ارم 

ناوخب دوخ  هب  ارم 

هدـنرپ نامـسآ ، هک  روط  نامه  نک ! میادـص  ما ؛ هدرک  رادـیب  وت  ياه  بش  زا  یفرح  ندینـش  هب  ار  مدوجو  تارذ  همه  نک ! میادـص 
 ... دناوخ یم  دوخ  هب  ار  هوک  شوغآ  رد  هتفخ  ياه  همشچ  ایرد  و  دنک ، یم  ادص  ار  هنایشآ  رد  هتسشن  ياه 

ما هتفگان  ياه  فرح  هزادگ  یناشفشتآ ، نانچ  مزیخرب و  عامـس  هب  ات  ناوخب  ناوخب ! دوخ  هب  ارم  ما ، هداتـسیا  هداج  نیا  زاغآ  رد  نم 
 ... مزیرب کشا  تیارب  ار  ما  هتشونان  ياهرعش  همه  مراذگب و  تیاه  هناش  توکس  رب  رس  مروآ ، نابز  هب  ار 

؟ منک هیوگاو  یسک  هچ  اب  ار  میاه  فرح  وت ، زج  میوگب ؟ هک  اب 

دایرف ار  ما  ییاهنت  هک  منم  اه ، هوک  رد  منیب و  یم  یشوماخ  گنس  ره  رب  هتـسشن  ار  دوخ  نادرگرـس  هیاس  منک  یم  هاگن  هک  نابایب  هب 
 ... ما هدش  مدآ  نادنزرف  ییاهنت  ياهدایرف  همه  كاوژپ  منز ...  یم 
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یگدنز يا ؟! هدرک  ما  هناوید  .دنا  هدنکآ  سدقم  ینونج  زا  همه  میاه  بش  هزور و  ره  ياه  ینادرگرـس  زا  يا  هدرک  رپ  ار  میاهزور 
.يا هتخادنا  نم  رد  وت  هک  متسه  یشتآ  بیهل  نم  تسا ، نتخوس  ما 

رد هک  نک  نشور  یشتآ  نم  رد  .متفین  یشومارف  یـشوماخ و  هب  هک  نک  مباریـس  نانچ  .دناریمن  ار  میاه  هلعـش  هک  رابب  نم  رب  یناراب 
نیرت نابرهم  يا  دننیشنب ، هفوکش  هب  تشهب  ناتخرد  شیاه ، هلعش 

! نانابرهم

یعراز يدهم  !/ متسین هک  متسه  نم 

! متسین هک  متسه  نم 

یعراز يدهم 

.تشذگ یمن  محور  روک  توس و  تسب  نب  زا  يرفاسم  چیه  داتفا و  یمن  نم  رد  يا  هزات  قافّتا  چیه  هک  دوب  لاس  رازه  زا  شیب 

يازع يدوـبن و  وـت  .دنتـسج  یم  ار  شندوـب  سمتلم ، ِتسد  رازه  دندیـشک و  یم  راـظتنا  ار  يا  هدـش  مگ  رظتنم ، ِمشچ  رازه  نم  رد 
.ملاع ياه  نشج  همه  ینعی  تندوب  دوب ؛ هدرک  هلاچم  ار  مدوجو  هّرذ  هّرذ  تندوبن ، ِیمومع 

نآ منم و  تسین  هک  نآ  یتسین ؛ هک  یتسین  وت  نیا  هک  متفایرد  ات  مدرک  رورم  تراظتنا  هب  ار  رجز  هّجـض و  ضغب و  ِلاـس  رازه  وت  یب 
.ییوت تسه  هک 

ار تعاس  ياه  هدند  خرچ  روبع  هک  اه  لاس  هچ  .دندوبن  هک  دندوب  دوخ  نیا  دنتـسج و  یم  ار  وت  مسمتلم  ِناتـسد  لاس ، رازه  زا  شیب 
راظتنا ارم  هک  ییوت  نیا  متسنادن  مدیشک و  رجز  متسوپ  تشوگ و  رب 

.ما هتشگ  مگ  دوخ ، حور  كورتم  ياه  هچوک  سپ  هچوک  رد  هک  منم  نیا  یشک و  یم 

هب یبـش  متـسین ؛ شیب  یبـش  وـت ، یب  نم ، هک  ینعی  نیا  دـنور و  یم  هژر  نـم  رد  ملاـع  ياـه  سوباـک  هـمه  مرگن ، یم  هـک  دوـخ  هـب 
.تندوبن ِیکانسرت 

هچره مدوزفا ؛ دوخ  ياه  یگتـسخ  رب  ار  ملاع  ياه  یگتـسخ  مامت  هک  مدرک  شالت  ردق  نآ  تمبایب ، دـیاب  یتسین و  هک  لایخ  نیا  اب 
، متشاد دیما  دوخ  هب  رتشیب  هچره  متفای و  رتمک  تمتسُج ، رتشیب 

.مدش رتدیماان 
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.زجاع ناکمال  ِكرد  زا  مدوب و  ناکم  هب  دودحم  دوخ  هک  دوب  نآ  زا  تمتسج ، یم  رگا 

«. بآ  » ار بارس »  » متشادنپ و یم  تقیقح »  » ار مهو »  » هک دوب  نآ  زا  متشاد ، دیما  دوخ  هب  رگا 

هک ما  هدیـسر  رواب  نیا  هب  تسین و  يا  هدـنیوگ  وت  زج  مراد  نیقی  هک  منک ؛ یم  کش  دوخ  ِمیوگ » یم   » هب میوگ  یم  وت  زا  هک  لاـح 
.تسین ییاونش  وت  زج 

نآ رگم  شدـنتفاین  و  دنتـسج ؛ یم  ار  شندوب  سمتلم ، ِتسد  رازه  دندیـشک و  یم  راظتنا  ار  يا  هدـش  مگ  رظتنم ، ِمشچ  رازه  نم  رد 
.دنا هدوبن  شیب  يا  هدش  مگ  دنا ، هتسج  یم  هک  نانآ  و  تساه ؛ نآ  رظتنم  دنیوج ، یم  ار  هک  نآ  دنتفایرد  هک  هاگ 

يوسوم رغصا  یلع  دیس   / تخانش ياه  هظحل 

تخانش ياه  هظحل 

يوسوم رغصا  یلع  دیس 

: ما هتسب  لیخد  تتیانع ، هاگرد  هب  ار  میوزرآ  هتشر 

(1) ، ... َُکْتیَجان اِذا  َّیَلَع  ِْلْبقَا  َو  َُکْتیَدان ، اِذا  یئاِدن  ْعَمْساَو  َُکتْوَعَد ، اِذا  یئاعُد  ْعَمْساَو  ٍدَّمُحم ، ِلا  ٍدَّمُحم َو  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

ریذپب ایادخ ! .میاس  یم  تتباجا  ناتسآ  هب  رس  هناقـشاع  هک  هاگ  نآ  و  مناوخ ، یم  زاین  ِرـس  زا  ار  وت  هک  یتقو  ار ، میاعد  ریذپب  ایادخ !
.مراب یم  کشا  تباجا ، دیما  هب  هک  هاگ  نآ  و  ملان ، یم  وت  هاگرد  هب  هک  یتقو  ار  میادن 

! ینک یم  راتفر  ییابیز  هب  نم  اب  یلو  ینیب ؛ یم  ار  میاه  یتشز  هک  وت  مرادن ! وت »  » زج یتسه  مامت  رد  هک  ارم  ریذپب ، ارم  ایادخ !

یم مداـیرف  هب  مناوخب ، هک  نآ  یب  یتـح  هک  وـت  .منکفیب  يراوـخ  بادرم  هب  ار  منتـشیوخ  نم ، دـنچره  يرامـش ، یم  گرزب  هک  وـت 
! مغ یگنسرگ و  رد  درد ؛ يرامیب و  رد  جنر ؛ یتخس و  رد  یسر ؛

!؟ دنایامنب نم  هب  ار  شیوخ  هدرک  مگ  ِنم  دناسرب و  لامک  هب  ارم  تخانش »  » هک یکاردا  هنییآ  تساجک  ایادخ !

! تسا ناطیش  هاگ  هسوسو  شروخشبآ  ّکش و  شا  هویم  لهج ، شراس  هیاس  هک  یتوهرب  رد  راذگماو ! ارم  یهلا !
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ماقم  » زا طوقس  لّزنت و  زا  ارم  هک  ار  هچ  نآ  و  تسا ، نآ  رد  نم  حالص  هک  ار  هچ  نآ  زومایب ، ارم  یهلا !

! دناهر یم  یناسنا »

یم ترـسح  اب  ار  دیـشروخ  یناوغرا  ياه  هظحل  نیـسپاو  هک  یناوراک  زا  هدـناماو  لثم  اـهنت ؛ میاـهنت ! تخـس  هک  ریگب  متـسد  یهلا !
! درگن

او یـسک  يور  هب  دتـس » داد و   » هناهب هب  زج  اه  هاگن  دـنا و  هدرب  دای  زا  شیوخ ، يامرگ  اه  تسد  هک  یناـهج  رد  ریگب ، متـسد  یهلا !
! دنوش یمن 

! تسوت هنامیرک  هویش  ناگداتفا ، نتخاون  هک  ریگب  متسد  یهلا !

! ییوت شدصقم  هک  زاس  يراج  يا  هداج  رد  ار  مهاگن  دسر ؛ یم  وت  ياضر  هب  هک  هد  رارق  یهار  رد  ار  مشالت  ایادخ !

! درب هار  وت  برق  راوج  هب  هک  يریسم  هد ، رارق  تا  هدارا  ریسم  رد  ار  متّمه  یهلا !

؛ ییوت مراک  ره  ماجنا  زاغآ و  یهلا !

.ناسرب رتابیز ، رتهب و  یماجرف  هب  ارم  زین  وت 

یمیقم بیبح  / دنبم میور  هب  رد 

دنبم میور  هب  رد 

یمیقم بیبح 

ریگتسد هدنشخب  دنوادخ   » يا اهلاراب ،

« ریذپ شزوپ  شخباطخ  میرک 

.میا هدرک  وخ  وت  فطل  ماعنا و  هب  میا و  هدرورپ  وت  مرک  قزر و  هب  نایادگ  ام  یهلا !

! یناشک یم  يراوخ  هب  یهاوخب ، ار  هک  ره  یشخب و  یم  تزع  یهاوخب ، ار  هک  ره  يزیزع و  وت  اهنت  هک  يا  اهلاراب !

! ناگدنیارس مامت  دوصقم  يا  و  ناگدنلان ، كانزوس  هلان  هدنونش  يا  اراگدرورپ !

! لین رد  یسوم  يامنهار  يا  و  لیلخ ، رب  شتآ  هدننک  درس  يا 

، دننامرد تتفرعم  يادنلب  كرد  زا  ناگدنیوج  دنناوتن و  ار  وت  فاطلا  شرامش  ناگدنرامش ، هک  يا  تسه ! هچ  ره  هدنروآ  دیدپ  يا 
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!؟ دوب دهاوخن  یبیصن  وت  مرک  ناوخ  زا  ارم  هک  مرب  نامگ  هنوگچ 
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!؟ هدنام خساپ  یب  وت  هاگرد  رد  يراودیما  هلان  مادک  و  هتشگزاب ؟ ْتسد  یهت  وت  يوس  زا  یتسد  یهت  مادک  ایادخ ! راب 

هب مسق  تناقـشاع ، کشا  زا  سیخ  ياه  هداجـس  هب  مسق  تتدابع ، زا  تشپ  هدـیمخ  ناریپ  هب  مسق  تهار ، نادرم  هب  مسق  ایادـخ ! راب 
نافکتعم ناگدـید  رون  هب  مسق  تهاگراب و  ناربمایپ  هب  مسق  تهاگرد ، نادیهـش  نوخ  هرطق  هرطق  هب  مسق  تفطل ، نابلاط  ياه  ياـه 

لاب ِزاغآ  ندـنام و  ِنایاپ  هظحل  نآ  رد  سفن ، نیرخآ  نآ  رد  راتـس ! يا  و  راهق ، يا  و  رابج ، يا  تا ، يراـگدرورپ  هب  مسق  تمرح و 
.يالایب دوخ  ریغ  هچ  ره  زا  ار  منابز  سر و  مدایرف  هب  ندوشگ ،

نکم مراوخ  هک  تزع  هب  ایادخ 

نکم مراشرس  هنگ  ّلذ  هب 

.نک هاتوک  اه  یندرکان  زا  ار  مناتسد  ناشوپب و  یندیدان  زا  ار  مناگدید  ایادخ !

یم محر  ناریقف  رب  ینغ  زج  سک  هچ  و  ریقف ، نم  ینغ و  ییوت  اهلاراب ! ُِّینَْغلا ؛ ّالِإ  َریقَْفلا  ُمَحْرَی  ْلَه  ُریقَْفلا َو  اَنَأ  ُِّینَْغلا َو  َْتنَأ  ! » ایادـخ
»؟ دروآ

.ریذپب ارم  دنبم و  میور  هب  رد  ما ، هدمآ  هک  نونکا  مدیچیپ ، تنامرف  زا  رس  یحابص  دنچ  ینادان  يور  زا  رگا  اراگدرورپ ! راب 

هیاس رگا  رون ! يا  درورپ ، مهاوخن  وت  عاعش  رد  زج  هک  يدوبعم  يا  تسا ، سب  ارم  یعاعش  اهنت  وت  فطل  دیشروخ  زا  هک  ییادخ  يا 
.دتفارب ممشچ  زا  تسوا ، رد  هچ  ره  نامسآ و  دتفا ، مرس  رب  وت  زا  يا 

!؟ تسوت يراگدرورپ  مهانپ  نوچ  میرگب ، ملاح  فعض  زا  مشاب و  ینیگمغ  هنوگچ  اهلا !

.دنبم تداهش  تقو  هب  ار  منابز  تداعس و  يور  رب  ار  منامشچ  اهلا !

راد هار  ارف  منیقی  غارچ   » ایادخ

« راد هاتوک  هار  مندرک ، دب  ز 

مادقا ینارماک  دمحم   / یبآ شمارآ 

یبآ شمارآ 

مادقا ینارماک  دمحم 

گنر یبآ  شمارآ  يوس  هب  نارگن  ياه  سگرن  نانوچ  ار  ما  یگنـشت  زا  زیربل  ياه  مشچ  انمت و  زا  راشرـس  ياه  تسد  اـنیرفآ ! رهم 
.موش زاین  تقادص و  ّتیمیمص و  دنویپ  رد  قرغ  يا  هظحل  ات  ما  هدرک  زارد  وت  ینابرهم 
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کـشا هشوخ  هشوخ  هک  ناباتب  نم  رب  نانچ  نآ  ار  تتبحم  باتفآ  کنیا  يدناشفا ، زاین  رذب  نم  دوجو  نیمز  رد  دوخ  وت  اراگدرورپ !
.دنک وت  روضح  یگدرتسگ  ِياشامت  زا  راشرس  ارم  ياه 

منک هزات  يا  هرهچ  وت  يازفا  تفرعم  یناراب  ياوه  رد  ات  هد ، وشتـسش  شیوخ  تمحر  ناراب  رد  ارم  هتفرگ  رابغ  نامیا  انیرفآ ! باـتفآ 
.منیب ار  وت  نت  همه  میوگب و  وت  زا  هدرپ  یب  تروضح  ییانشور  تیفافش و  رانک  رد  و 

هچ نآ  میاشگن ، وت  يانث  هب  نابز  وت ، یناـبرهم  همه  نیا  ربارب  رد  هک  مراد  نآ  ناوت  هن  میوگب و  وت  زا  هک  مرداـق  هن  لاـعتم ! رداـق  يا 
.تسا یگتخوس  لد  یگداد و  لد  يرمع  لصاح  منار ، یم  نابز  رب  هچ  نآ  هک  نک  يراج  منابز  رب  مراد ، لد  رد 

.شیوخ راک  رد  هدنام  مشیوخ و  زا  هدنار  نم  هک  ینارن ؛ شیوخ  زا  ارم  مهاوخ  یم  وت  زا  یهلا !

هتفرگ رُگ  تسا  ینامز  رید  هک  مراپسب  وت  ینابرهم  مارآ  یقیسوم  هب  لد  مبای و  ییاهر  سفن  شتآ  زا  ات  مهاوخ  یم  ورین  وت  زا  یهلا !
.مشیوخ یناویح  سفن  بیهل  زا 

هب شیوخ ، قیمع  شمارآ  هیاس  رد  ارم  دـنز  یم  جوم  ینارگن ، نیرت  باـن  مهاـگن ، زرط  رد  تسا و  یلحم  میاـه  کـشا  هجهل  یهلا !
یـساپسان ایادـخ ! .تسا  یهابت  یهایـس و  ياه  غـالک  بارطـضا  هدولآ  میاـه ، هظحل  تسا  يرید  هک  ربب  اـه  هنوپ  اـه و  ساـی  باوخ 

.نک وفع  تریگارف  فطل  هب  ار  ام  ریگارف 

مادقا ینارماک  دمحم  « / شیاین لالز  زا  »

« شیاین لالز  زا  »

مادقا ینارماک  دمحم 

! یهلا .ما  هدـنام  اج  همه  زا  هدـنار و  سک  همه  زا  هک  هد  مهانپ  ما ؛ هدروآ  هانپ  تتفرعم  ناماد  هب  ما و  هتخیرگ  سفن  لاگنچ  زا  یهلا !
زا یـشتآ  مراد و  هتفکـش  بل  رب  وت  رهم  زا  يدـنخلگ  یهلا ! .دـناوخ  یم  وت  يوس  هب  ارم  هاگن  ناهنپ ، یتوعد  یناراـب ، یتباجتـسا  رد 

رد ارم  ِياه  تسد  هتفهن ، لد  رد  وت  قایتشا 

.نک افوکش  تا  يراج  تباجتسا 

یمن یـشقن  چیه  هب  لد  دـنز ، یم  جوم  نم  ییابیکـش  رد  وت  ِقوش  ات  اّما  هتخادـنا ، سَفَن  زا  ارم  هک  منابیرگ  هب  تسد  یـسْفَن  اب  یهلا !
زاین تسد  وت  يوس  هب  یهلا ! .مدنسرخ  يدنخبل  چیه  یب  مدنب و 

.مزاین ياه  تسد  زا  رتدنلب  یتباجتسا  ِهار  هب  مشچ  ماوت و  زان  زا  يا  هولج  هنشت  .ما  هدروآرب 
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راب ره  یهلا ! .نک  یناـبرهم  ِرادتـسود  ارم  تسا ، نآ  رد  تتیاـضر  هچ  نآ  يراد و  تسود  هچ  نآ  هب  مهد ، یم  دـنگوس  ار  وت  یهلا !
رد فعاضم  یقوش  يزاون ، یم  رهم  هب  یناوخ و  یم  شیوخ  هب  ارم  هک 

روآ یتفگش  نتفکش  زا  راشرس  مناوخ ، یم  ار  وت  رایتخا  یب  هک  هاگ  نآ  و  دوش ؛ یم  رو  هطوغ  مهاگن 

.مدرگ یم  راهب  زا  يا  هزیمآ  ِزیربل  موش و  یم  روعش 

.شخب ینشور  تدای ، لالز  هب  ار  ملد  هدروخ  راگنز  هنییآ  نک و  گنل  ارم  شزغل  ياپ  یهلا !

يدابآ دوواد  هموصعم   / زومایب ناراب  ار  مهاگن 

زومایب ناراب  ار  مهاگن 

يدابآ دوواد  هموصعم 

.رابغ زا  یکیرات ، زا  توکس ، زا  مگنتلد  دنریگلد ؛ ملد  ياه  هچوک  یهلا !

هک نیا  زا  مسرت  یم  دنا ؛ هتفرگ  ار  مدوجو  هک  اهرات  نیا  زا  مدوخ ، زا  مسرت  یم  اه ؛ نتساخنرب  اه و  نداتفا  نیا  زا  مسرت  یم  !ا  ایادخ
! يراذگاو مشیوخ  هب  ینک و  میاهر 

.ناراب ار  مهاگن  زومایب و  دایرف  ار  میاه  بل  توکس  ناباتب ، ملد  دولآرابغ  ياه  هرجنپ  رب  ار  تتیانع  رون  فیطل ! ای 

ياه هرهچ  نیا  زا  ناشن ، مان و  یب  ياه  هچوک  سپ  نیا  زا  ما  هتـسخ  .مراذگب  مدـق  تتمحر  زبسرـس  ناتـسلگ  هب  مهاوخ  یم  ادوبعم !
.تبرغ نمُزم  درد  نیا  زا  بیرغ ،

.مهاوخ یمن  منیب و  یم  تسیرمع  ار  نتسشن  كاخ  هب  هک  مزیخرب  ات  ریگب  ار  متسد 

.دننک هبرجت  ار  تروضح  نامسآ  ما  هثاغتسا  نارتوبک  ات  زومایب  زاورپ  ار  ما  هتسب  ناتسد 

.ناریمب دوخ  رد  ناوخب و  دوخ  هب  ناوخب ، دوخ  هب  نک و  میاهر  شیوخ  زا  ارم 

.مراد یمرب  مدق  تمان  اب  مریگ و  یم  مارآ  تدای  اب  هک  ار  وت  ساپس  یهلا !

لالز ياه  همشچ  زا  درک و  قارُتا  تسد  زا  رود  ياه  لگنج  رد  دیـسر ؛ ییانـشور  ياه  هلق  هب  دیدرونرد و  ار  اه  هوک  دوش  یم  وت  اب 
.دش اهر  تسسگ و  ار  اهریجنز  دوش  یم  وت  اب  .دیشون  رون  تکرب ،

یمن یـسانش و  یم  ار  مهاـنگ  زا  هدوـسرف  ياـهاپ  هک  ییوـت  ینک ؛ یمن  میاوـسر  ینیب و  یم  ار  ما  هدوـلآ  نماد  هـک  ییوـت  راّتـس ! اـی 
! میلع ای  یناد  یم  وت  تسه ، هچ  ره  هک  میوگب  هچ  یسانش ؛
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ار تناگدنرپ  مسوبع  هرهچ  هک  مناد  یم  .نک  مرابکبس  دوخ ، وت  تسا ، حورجم  منت  ینیگنـس  زا  نیمز  ياه  هناش  هک  مناد  یم  ایادخ 
ياهتنا یب  وترپ  زا  دوخ  وت  دناجنر ، یم  ار  تناتخرد  دهد و  یم  رازآ 

.شخب یغورف  ار  مناج  هرهچ  تتمحر ،

یقالطا اضر  یلع   / یقرشم ياه  همزمز 

یقرشم ياه  همزمز 

یقالطا اضر  یلع 

.میوگ یم  تساپس  منک ، همزمز  وت  اب  ار  میاه  یگنتلد  ات  یتشاد  ینازرا  نم  رب  رگید  یتصرف  هک  کنیا  اهلاراب !

.تسوت زا  دوش ، یم  يراج  نآ  رب  هک  یتاملک  نهذ و  يا ، هداد  وت  ار  نتشون  روش  تسوت ، نآ  زا  اه  هظحل  اهلاراب !

.شخب رارمتسا  تسوت ، راوازس  هک  نانچ  نآ  ار  میاه  هظحل  و  زاس ، يراج  منابز  رب  تسوت ، شیاتس  قیال  هک  ار  یتاملک  اهلاراب !

يا هدنیوپ  چیه  ار ، تریحت  روانهپ  يایرد  زا  روبع  و  دـیاین ، رب  یـشناد  چـیه  هدـهع  زا  دـیاب ، هک  نانچ  نآ  نتفگ ، وت  فصو  اهلاراب !
.دناوتن

دونـش و یم  اطخ  هب  یـشوگ  دراگن و  یم  اطخ  هب  یتسد  دـیوپ و  یم  اطخ  هب  ییاـپ  درگن و  یم  اـطخ  هب  یمـشچ  رگا  ادوبعم ! هناـگی 
.وت زا  یتسار  لامک و  هچ  ره  و  تسا ، ام  زا  یتساران  یتساک و  هچ  ره  هک  تسین ؛ یللخ  وت  شنیرفآ  رد  دیوگ ؛ یم  اطخ  هب  ینابز 

يراج میاپ  تسد و  رد  ار  تا  هدارا  دـنز ؛ یمن  ماگ  يداهج  يدـهج و  هب  میاپ  دور ، یمن  يدـنمدرد  ییاشگ  هرگ  هب  متـسد  اهلاراب !
.منز مدق  وت  يدنماضر  هار  رد  ات  نک ،

.دنیبب ار  ریمض  هک  نک  اطع  يرگید  مشچ  ارم  درگن ؛ یم  ییاطخ  هب  رگا  شوپب ، ممشچ  رب  یهلا !

رادب و رود  توهش  بادرم  مشخ و  شتآ  زا  ارم  دنراک ، رد  وت  تمکح  هراشا  هب  کی  ره  ساره ، لوه و  توهـش و  مشخ و  اهلاراب ،
.زیگنارب نم  رد  ار  تبضغ  زا  ساره  لوه و 

زا ار  ترودک  رابغ  و  دنشاب ، يراج  وت  يانمت  رد  هک  امرف  اطع  یکشا  رابیوج  ار  منامشچ  اهلاراب !
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یمیقم بیبح 

.منیشنب اشامت  هب  منهذ  ياه  هنیرولب  رد  ار  وت  لامج  یّلجت  ات  ریگرب  مناج  هرهچ  زا  ار  ینیبدوخ  راگنز  و  يادزب ؛ مکاردا  هنییآ 

.ناسرب دوخ  صاخ  یگدنب  هب  ارم  هک  تا  ییادخ  هب  یگدنب ؛ ارم  تسا و  راوازس  ییادخ  ار  وت  ایادخ !

.حور ییابیز  يایتوت  ندنام  ناریح  وت  لامج  رد  و  تسا ، لماکت  هار  ندرک ، ریس  وت  لامک  رد  یهلا ،

.لصاو یلامج  هب  یمشچ  هن  دوش و  یم  لماک  یلاله  هن  وت ، هدارا  یب  یهلا ؛

.دیاشگب لاب  وت  يوس  هب  ما  یقرشم  ياه  همزمز  ات  ناباتب  ملد  رب  شیوخ  رون  زا  یهلا ؛

یمیقم بیبح  «/ مراد تسود  ار  بش  »

« مراد تسود  ار  بش  »

یمیقم بیبح 

هک دـنهد ؛ یم  ار  وت  يوب  رـسارس ، هک  ییاه  بش  مراد ، تسود  ار  بش  توکـس  اراگدرورپ ! .تسا  گنت  وت  يارب  ملد  ایادـخ ! راـب 
.مریگ یم  غارس  ناراب  ياه  هرطق  زا  ار  وت  هک  مراد ؛ تسود  ار  یناراب  ياه  بش  .دزادنا  یم  وت  دای  هب  ارم  اه  هراتس  صقر 

.یهد ناشنایـشآ  ات  مهد  زاورپ  وت  يوس  هب  ار  میاه  تسد  یتفگ  .ینک  متباجا  ات  مناوخب  ار  وت  یتفگ  ناگدـنروآ ! ناـمیا  يادـخ  يا 
ياه لگ  هخاش ، هخاش  دیما ، زاب  همین  ياه  هرجنپ  زا  ما و  هداهن  شود  رب  فارتعا  راب  هلوک  بش ، یکیرات  نیا  رد  هک  منم  نیا  کنیا ،

.مناشفا یم  زاین 

مهد یم  مسق  بش ، هشیمه  نارادتـسود  نیا  تناگدیزگرب ، هب  ار  وت  روط !»  » هوک رد  یـسوم  يامنهار  يا  یمیهاربا ، نیقی  ثعاب  يا 
.يریذپب یگدنب  هب  ارم  یناوخب و  ار  ملد  بشما 

، انیب نینچ  نیا  ارم ، رازن  لاح  دونشب و  اونش  نینچ  نیا  ار  میادص  هک  وت  زج  تسیک  يوش ! یم  دونشخ  سک  ره  زا  رتدوز  هک  نآ  يا 
!؟ دنیبب

زا يدایرف  ونـشب ، ار  تا  هدـنب  نیرتراوخ  نیا  شهاوخ  داـیرف  گرزب ، يا  میوگ ، یم  نخـس  وت  اـب  ناـکم  نیرت  تسپ  زا  نم  ایادـخ !
لاجم باتهم ، اه و  هراتس  يوسوس  دندیـشک و  یم  دق  اه  بش  شاک  يا  نازرل ! ياهرات  يارو  زا  يدایرف  هدمآرب ، هرجنح  لاچهایس 

یم بش  شاک  يا  مدناوخ ! یم  ار  وت  هتسکش ! لد  نانچ ، مه  زین  نم  دنام و  یم  بش  شاک ، يا  .دنتفرگ  یم  دیشروخ  یناشفارون  زا 
دنام و
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بـش شاک  يا  .دنام  یم  هتـسب  هرامه  ناطیـش  شوغآ  و  دید ، یمن  یـسک  ار  نامناهانگ  زا  هتفـشآ  ياه  هرهچ  ات  تفر  یمن  یکیرات 
! دش یم  یگشیمه  وت  دای  دنام و  یم 

ار بش  .دراد  دوـخ  اـب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ياوـجن  ساـکعنا  هک  مراد  تسود  ار  بش  هب  هتـسکش  ياـه  لد  رد  هتـسشن  يادـص  يا 
بش .تسا  هدرک  نفد  دوخ  رد  ار  هتسکش  ولهپ  ردام  ياه  هرطاخ  هک  مراد  تسود 

.دنک یم  همزمز  وت ، اب  ار  نیسح  تاجانم  نیرخآ  هک  مراد  تسود  ار 

.هنابش یگناتسم  زا  زیربل  یلاح  و  هتسش ، تا  یگدنب  ياه  کشا  هب  ییاه  مشچ  و  هتسکش ، مهاوخ  یم  یلد  بشما  ایادخ !

زاس ایوگ  نانچ  ار  منابز  دشاب و  وت  قشع  ياریذپ  اهنت  ات  هد  الج  نانچ  نآ  ار  مبلق  ار و  ترادید  قوش  تذل  ناشچب  نم  هب  ادنوادخ !
وت زج  هب  هک  ییاج  هب  ارم  ناسرب  ! » ادـخ يا  .درادرب  ماگ  وت  هار  رد  اهنت  هک  هد  یناوت  ار  میاه  مدـق  دـنک و  همزمز  ار  وت  رکذ  اهنت  هک 

«. منیبن ار 

ناطابرآ هلبق  میهاربا   / تسا یفاک  نم  يارب  ... 

تسا یفاک  نم  يارب  ... 

ناطابرآ هلبق  میهاربا 

تسوت اب  نم  ياه  فرح  زا  يا  هراپ  هشیمه ،

تسوت اب  نم ! يادخ  مزاین ، تسد  هشیمه ،

مزیربل ردق ، ياه  بش  هچیرد  زا  نم 

تسوت اب  نم ، ياپ  ریجنز  ندوشگ  یلو 

گرزب ياه  غاب  ياشامت  هب  ربب  ارم 

تسوت اب  نم  ياج  هک  یعیفر  ياهرصق  هب 

نم مه  ینم ، رد  وت  مه  نم ، وت  هن  ماوت ، نم  هن 

تسوت اب  نم ، ياهتنا  نم و  يادتبا  هک 

تسیفاک نم  يارب  میوگب ، وت  زا  هک  نیمه 

تسوت اب  نم  ياه  فرح  زا  يا  هراپ  هک  نیمه 
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( دیشروخ ) شنیرفآ

يوسوم رغصا  یلع  دیس   ... / تسه دیشروخ  ات 

! دنتشادن اشامت  قوش  مادک  چیه  هکم ،»  » ياه تب  لثم  تسرد  شوماخ ؛ درس و  یلو  دندوب ، ناگراتس  دوب ! نامسآ 

قرـشم هطقن  نیرترود  .شیاه  هناورپ  هناقـشاع  عامـس  يارب  یـسوناف  نیمز  تساوخ و  یم  شا  یگنارک  یب  يارب  یغارچلچ  نامـسآ 
هنییآ هب  تسرد  دـش ؛ رت  کیدزن  کیدزن و  درک ؛ ندـیمد  هب  عورـش  يرون  یهللا » بیبح   » ِراسخر نیرت  یلزا  وترپ  زا  دـش و  باختنا 

: تسنام یم  تقیقح »  » هرهچ زا  يا 

، شهاگن مسبت  اب  هک  جازم ؛ نیشتآ  لد و  نیشتآ  یگدنشخب ؛ یگدنشخرد و  تیاهن  رد  اریگ ، نشور و 

! دنیوش یم  مرش  قرع  هب  هراسخر  اه  هلال  دنزورفا و  یم  هراسخر  هلال  اه  لگ 

* * *

ابیز و دولوم  رود  هب  ناگراتـس  مامت  تفگ و  یم  کیربت  ناشکهک ، دنمهوکـش  ماـم  هب  ار  دیـشروخ »  » دـّلوت نیمز ، ِدادـماب  نیتسخن 
ار وا  میظع  سب  یتلاسر  دنتسیرگن ! یم  شا  هرهچ  ِیکانبات  هب  ترسح  اب  ناینامسآ  .دندوب  هدز  هقلح  ناشکهک » نیرت  ناوج   » ِيابرلد

ِمـِسب  » مالک اب  رون ، ِراشتنا  يارب  ار  شا  هفیظو  دادـماب  نیلوا  و  دوب ، رون »  » زا يوریپ  شتلاسر ، باتک  زا  هیآ  نیلوا  .درک  یم  یهارمه 
! رون یگشیمه  هاگیاج  زا  تسرد  هبعک !»  » ِلد زا  تسرد  درک ؛ یم  زاغآ  ِروُّنلا » هّللا 

* * *
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رد يا  هدیپس  ات  دوب ! دیاب  یم  تسه ، دیشروخ  ات  : » تفگ یم  قیاقـش  و  درک » دیاب  یگدنز  تسه ، قیاقـش  ات  دنتفگ ...« : یم  همه  - 
! دوب دیاب  یم  زیخاتسر ؛ ِسوکعم  شرامش  ات  هدنام ؛ نیسپاو  بورغ  هب  یکلپ  ات  دیمد ؛ دهاوخ  ادرف  ياه  قفا 

رد یتح  دـش ! دـهاوخن  لِگ  یبآ  چـیه  تسه ، دیـشروخ  یتقو  تفگ : یم  بآ  اّما ، مینکن » لِگ  ار  اه  بآ   » دـیاب دـنتفگ : یم  همه  - 
! اه یشاقن  نیرت  هتفرگ  رابغ  ریواصت 

ِتمـس هب  هک  تسا  هتفاـیرد  رتهب  ار  هار  یناوراـک ، و  دـنا ! هدیـسر  ناـیاپ  هب  دیـشروخ »  » هژاو روضح  اـب  يربا ، نانخـس  ماـمت  هشیمه 
«! تقیقح  » تمس هب  هدرک ؛ تکرح  دیشروخ » »

!؟ دشاب منبش  هنیآ  رد  دیشروخ  ِتقیقح  ِساکعنا  دناوت  یمن  لگ  مّسبت  ایآ : هک  مشیدنیب ! خساپ  نیمادک  هب  - 

!؟ دشاب دور ، درس  نت  رد  تقیقح ، يامرگ  ساکعنا  دناوت  یمن  راشبآ  صقر  ای ،

!؟ دشاب دیشروخ  ِتقیقح  زا  راشرس  ياه  هظحل  رد  هبذاج  روعش  دناوت  یمن  رتوبک  زاورپ  ای  و 

یم رون  تماق » دق  ، » یهلا تاذ  حیبست  يارب  نامـسآ ، لد  رد  هک  یماگنه  دسرب ؛ دیـشروخ » تقیقح   » هب دناوت  یم  یّلجت  نیمادـک  - 
! سب دشیدنا و  یم  دیشروخ  لاصو  هب  اهنت  منبش »  » لثم دنک و  یم  نییعت  دیشروخ  اب  ار  شریسم  هک  یناوراک  اشوخ  ددنب !؟

! تفر یمن  هرجنپ  تمس  هب  یسورع  ون  چیه  تسد  دوب ! هدز  خی  ناکدوک  لد  رد  اه  یشاقن  مامت  یلو  دندوب ؛ ناگراتس  دوب ، نامـسآ 
« وت نم و   » ِلد رد  قشع  ِشیور  و  اـه » یهاـم   » لد ياـمرگ  يارب  دـنوادخ  درک ! یمن  مالـس  نامـسآ  هب  ناهگرحـس  يرعاـش  چـیه  و 

! دیرفآ ار  دیشروخ 

یقالطا اضر  یلع   / زیمآرارسا

زیمآرارسا

یقالطا اضر  یلع 

! زیمآرارسا گرزب  هراتس  يا  مالس ؛

! دنوادخ هوکش  لامج و  راد  هنیآ  نتخادگ ؛ نتخوس و  باهتلا و  هروطسا  يا 

دهاوخن نکمم  تایح  ار  يا  هدنبنج  وت ، یگـشیمه  هولج  نیا  دشابن  رگا  و  دنا ، هدیچیپ  دوخ  رب  تانئاک  مامت  ار  تا  ییالط  ناوسیگ 
.دوب
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وت یناشفاوترپ  هیاس  رد  ناهایگ  .ینابات  یم  ناماه  لد  رد  وت  هک  تسا  یقشع  حور  تقیقح ، رد  مییوگ ، یم  يژرنا  نآ  هب  ام  هچ  نآ 
ترارح هب  ار  دوخ  راکفا  نیرتزیگنا  لایخ  اهایرد  .دنشک  یم  دق 

هیرگ اهربا  دنزاون ، یم  تمیالم  هب  ار  تتروص  اهداب  یتقو  و  دنناسر ؛ یم  نامسآ  جوا  ات  وت  فطل 

.دنکچ یم  ورف  نیمز  هب  نامسآ  زا  ناراب  تارطق  و  دنهد ، یم  رس  قوش 

! زیمآرارسا گرزب  هراتس  يا 

.میشاب ناریح  ار  وا  لامج  وت ، هرهچ  رد  هرامه  ات  تفرگ  تعیب  ام  ياه  تسد  زا  درک ، چرپ  قفا  هب  ار  وت  هک  یتردق  ناتسد 

هسوب هاگن  نابل  اب  ادرف  هاگرحس  عولط  ات  ار  وت  یلاخ  ياج  میزود و  یم  نامسآ  هب  ار  ناماه  مشچ  یبات ، یمرب  خر  ام  زا  هک  اه  بش 
؛ مینز یم 

هژاو يا  میا ؛ هتفرگرب  تسود  باـتک  زا  ار  وت  اـم  میا !؟ هنوـگچ  تمغ  رد  اـم  هک  دنتـسه  دـهاش  وـت  نادـنواشیوخ  اـه و  هراتـس  همه 
 ... . دیشروخ يا  زیمآرارسا ؛ هراتس  يا  یلاعتم ؛

یمیقم بیبح   / حبص خرس  سورع 

حبص خرس  سورع 

یمیقم بیبح 

ییوگ دوش ، یم  هدییاز  حبص  راگزور ، شدرگ  مسر  هب  یتقو  نارک ، یب  عیسو و  ییاهتنا  رد  شیم ، گرگ و  لادج  زا  سپ  زور ، ره 
.دیآ یمرد  ادص  هب  شنیرفآ  شاب  رادیب  گنز  نیرتادصرپ  دناوخ و  یم  سورخ  دشک ، یم  كرس  قرش  ياه  هوک  تشپ  زا  ناصقر ،

، نیمز یلاها  هرابود  رادید  زا  ایوگ 

.هتسشن یخرس  هب  شا  هرهچ  نینچ  هک  تسا  نیگمرش 

ناتلغ يوگ  مامتان ، درز  شتآ  نیا  تسیچ  .دناشوپ  یم  زوس  گنر  هب  ینهاریپ  دروآ و  یم  نوریب  نامـسآ  نت  زا  ار  بش  دـنلب  هماج 
!؟ نایاپ یب  يرفس  رد  برغم  قرشم و  هشیمه  رفاسم  نامسآ ، هنهپ  رد 

زور ره  دوخ ، نهذ  رد  وا  .نتفر و  هب  یکی  ندمآ و  یکی ، .دوش  یم  زاغآ  دیشروخ  اب  بش  حبـص و  هک  تسا  یگـشیمه  یتداع  نیا 
تفبرز هماج  اب  هک  تسا  یهاشداپ  دننام  دیشروخ ، .دنک  یم  هرود  ار  نامز 

دیامیپ و یم  نانز  مدق  ار  نامسآ -  دوخ -  نارک  یب  یبآ  رصق  دنار و  یم  مکح  نامسآ  هکیرا  رب  شیوخ ،

ص:17

هرامش 58 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 294زکرم  هحفص 44 

http://www.ghaemiyeh.com


نامشچ ربا ، يا  هکت  اب  درادن ، ار  شراگدیرفآ  هاگرد  هب  ناگدنب  هانگ  ندید  بات  رگید  وا  هک  هاگ  نآ  ناینیمز ، یکاپان  تاظحل  رد 
.دراب یم  ورف  مغ  تدش  زا  هک  تسا  دیشروخ  ناگدید  کشا  دیاش  ناراب ، و  دناشوپ ؛ یم  ار  دوخ 

، نامـسآ هـکلم  زاـب  هنابـش  یگنرد  سپ  رد  اـت  دـنزیرگ  یم  هـنادزد  حبـص ، خرـس  سورع  ندـمآ  زا  ناـساره  رحـس ، ره  ناـگراتس ،
، دیشروخ رادید  قوش  زا  نیمز  دزاس و  روراب  شیوخ  رهم  زا  ار  نیمز  شرگـشزاون ، تسد  اب  و  دنک ، زاورپ  نیمز  زارف  رب  دیـشروخ ،

.دیارایب ار  شا  هرهچ  نیرتزبس 

!؟ دنک یم  رورم  ار  نامز  نیمز و  تساه  نرق  هک  وت  راگدرورپ  مامتان  تردق  زا  يا  هناشن  زج  مامتان  ناتلغ  يوگ  نیا  تسیچ  سپ 
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یمیقم بیبح  / رون ياه  هخاش  رب 

دیشروخ يامیس 

یعراز يدهم   / وت یب  يایند  وت ، اب  يایند 

.دتفا یم  هزرل  هب  متسد  رد  ملق  دتسیا و  یم  مبلق  دتفا ؛ یم  اک  زا  مزغم  مسیونب ، مهاوخ  یم  هک  وت  زا 

!؟ دنز مد  زیچ » همه   » زا تسین ، چیه »  » هک نآ  هنوگچ  رخآ  مسیونب ؛ مناوت  یمن  مسیونب ، مهاوخ  یم  هک  وت  زا 

! موش یم  تسم  مسیون و  یم  ار  تمان  دروآ ؛ یم  دجو  هب  ار  مدوجو  ياه  هّرذ  کت  کت  تمان ، نتشون  یّتح 

ایند مسیون ، یم  هک  ار  تماـن  دوش ؛ یم  يرگید  زیچ  زیچ ، همه  دریگ ؛ یم  دوخ  هب  يرگید  گـنر  نامـسآ  مسیون ، یم  هک  ار  تماـن 
.نامز نامه  نامز  هن  تسا و  نیمز  نامه  نیمز  هن  رگید  دوش ، یم  يرگید  يایند 

.دنوش یم  قرغ  دنخبل  لگ و  رد  مرتفد  یهاک  ياهذغاک  مسیون و  یم  ار  تمان 

.دریگ یم  ارف  هفوکش  زا  یناراب  ار  مقاتا  هدروخ  كرت  فقس  مسیون و  یم  ار  تمان 

.مهد یم  همتاخ  مبلق  ياه  هلزلز  مامت  هب  مسیون و  یم  ار  تمان 
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!؟ دنک یم  هزجعم  هنوگ  نیا  تمان  هک  یتسیک  وت 

!؟» چیه  » وت یب  زیچ » همه   » تسا و زیچ » همه   » وت اب  چیه »  » هک یتسیک  وت 

!؟ درادن وت  یب  يایند  هب  یتهابش  چیه  وت ، اب  يایند  هک  یتسیک  وت 

نامه رگید  دـیوگ ، یم  وت  زا  دـسیون و  یم  وت  زا  هک  لاح  تسا و  هدوبن  چـیه  تقو ، چـیه  هک  یچیه  ِچـیه ؛ ِچـیه  ِچـیه  مچیه ؛ نم 
.تسین چیه  زیچ ، همه  ییوت ، نوچ  دوجو  اب  هک  تسین ، مه  چیه » »

ار تندوبن  ار و  تندوب  هک  یخیرات  تسا ، خیرات  فارتعا  تسین ؛ وت  ناگتفیش  تیاهن  یب  هوبنا  زا  يا  هتفیش  ياه  هیوگاو  هتشون ، نیا 
ماگ راوتسا  نینط  هک  یخیرات  تسا ، هدرک  هبرجت  ار  شندینـشن  ار و  تیادص  ندینـش  هک  یخیرات  تسا ، هدرک  كرد  دوجو  مامت  اب 

يواسم تندوب  دناد  یم  هک  یخیرات  تسا ، هتـسشن  گوس  هب  ار  شتوکـس  هک  تساه  نرق  دراد و  رطاخ  هب  نیمز  هرکیپ  رب  ار  تیاه 
.تسین تندوبن 

هناگی خـیرات ، ههرب  نیرتروآ  ناقفخ  رد  يدوب و  اه  ییابیز  اه و  یبوخ  همه  هراصع  اه ، یتشز  اـه و  يدـب  همه  رـصع  رد  هک  ییوت 
 ... دنخبل لگ و  هدنهد  تراشب 

ایند هک  نیا  هب  تسا  خیرات  فارتعا  تسا ؛ خیرات  فارتعا  تسین ؛ تناگتفیش  تیاهن  یب  هوبنا  زا  يا  هتفیـش  ياه  هیوگاو  هتـشون ، نیا 
.یلزا یتمحر  مالسلا » هیلع  یلع   » اب يدبا و  تسا  یتملظ  مالسلا » هیلع  یلع   » نودب

.نامسآ هب  نیمز  هیده  دوب و  نیمز  هب  ادخ  هیده  مالسلا » هیلع  یلع   » هک نیا  هب  تسا  خیرات  فارتعا  هتشون ، نیا 
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باتفآ هعرج  کی 

یعراز يدهم  / مالسلا هیلع  یلع  يادخ  ات  مالسلا  هیلع  یلع  مالک  زا 

هب ناوت  یم  هنوگچ  هک  تسا  نیا  هدرک  لوغشم  دوخ  هب  ار  رشب  رگشسرپ  نهذ  زاب ، رید  زا  هک  ییاه  شـسرپ  نیرت  خساپ  یب  زا  یکی 
.درب یپ  یهلا  نایاپ  یب  زاغآ و  یب  تاذ 

جهن ینامهیم  هب  سپ  .دنا  هتفای  تسد  دوصقم  رهوگ  هب  رت  مک  دنا ، هتـسج  رت  شیب  هچره  ناهج ، نادنمـشیدنا  ار  شـسرپ  نیا  خساپ 
: میراپس یم  مالسلا  هیلع  ریما  مالک  ییاویش  هب  لد  میور و  یم  هغالبلا 

يادا زا  نارگـشالت  و  دنناوتان ، وا  ياه  تمعن  شرامـش  زا  نارگباسح  دنزجاع و  وا  ندوتـس  زا  نارونخـس  هک  ار  يدنوادخ  ساپـس  »
؛ دـسر یمن  وا  هب  مولع  ياـیرد  ناـصاّوغ  تسد  دـننک و  یمن  كرد  ار  وا  تاذ  شیدـنا ، فرژ  راـکفا  هک  ییادـخ  .هدـنامرد  وا  قح 

زرم دح و  یب  وا  تافص  هک  يراگدرورپ 

اب ار  تاقولخم  .درک  نییعت  ناوت  یمن  صخـشم  يدمآرـس  و  نّیعم ، ینامز  دنوادخ  يارب  دجنگ  یمن  فیرعت  بوچراچ  رد  و  تسا ،
تکرح هب  دوخ  تمحر  اب  ار  اهداب  و  دیرفآ ، دوخ  تردق 

(1) «. درک لیدبت  شمارآ  هب  ار  نیمز  شزرل  بارطضا و  اه  هوک  هلیسو  هب  دروآرد و 
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: دیامرف یم  رگید  يزارف  رد  نانمؤم  ریما 

( گنت بلاـق  رد   ) هدرک و دودـحم  ار  وا  دـنک ، نینچ  سکره  دـنک و  یم  هراـشا  وا  يوس  هب  دسانـش ، یمن  ار  ادـخ  هک  یـسک  و  »... 
زیچ رد  ار  وا  تسیچ »؟ رد  ادخ   » دیوگب هک  سک  نآ  .تسا  هدروآرد  شرامش 

رد تسا ، هتفرگ  رظن  رد  وا  زا  یلاخ  ار  ییاج  قیقحت  هب  دراد »؟ رارق  يزیچ  هچ  يور  رب  ادخ   » دـسرپب هک  یـسک  و  هتـشادنپ ، يرگید 
زیچ همه  اب  و  دشاب ؛ نانآ  نیـشنمه  هک  نیا  هن  تسه ، زیچ  همه  اب  .تسا  هدماین  دوجو  هب  يزیچ  زا  و  هدوب ، هراومه  ادخ  هک  یتروص 

.دشاب هناگیب  ادج و  نانآ  زا  هک  نیا  هن  دراد ، قرف 

هناگی و تشادـن ، دوجو  يا  هدـیدپ  هک  ماگنه  نآ  رد  یّتح  تسانیب  هلیـسو ؛ رازبا و  تکرح و  نودـب  تساهراک ، همه  هدـنهد  ماجنا 
شنادقف زا  ای  دریگب ، سنا  وا  اب  ات  هدوبن  یسک  اریز  تساهنت ،

(1) «. دنک تشحو 

ياتمه یب  تاذ  هک  یتقیرط  کلاس  ره  یتقیقح و  هدنیوج  ره  هک  دیآ  یمرب  نینچ  راوگرزب ، نآ  مالک  ینامسآ  میهافم  رد  قّمعت  زا 
شیب درادنپ ، ریذپ  فصو  ار  شـسدقا  تاذ  هک  يا  هدومزآان  ماخ  ره  هدرک و  فصو  رتهب  ار  وا  دنادب ، رت  یندـشنان  فصو  ار  یهلا 

تریح دابآاجکان  ِنادرگرس  ناگمه  زا 

.تسا هدیدرگ 

ص:22

هبطخ 2. نامه ، - . 1

هرامش 58 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 294زکرم  هحفص 49 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14447/AKS BARNAMEH/#content_note_22_1
http://www.ghaemiyeh.com


لاصو دهش 

ییاضر هدیمح   / تسا يراج  وت  دای  زونه 

هرطق هرطق  ناتمشچ  رب  دیشروخ  هک  هاگ  نآ  دهد  یم  هفوکـش  ناتیاه  مخز  رون !؟ زا  ییاه  لاب  اب  دیا ، هدرک  ریـس  ار  نامـسآ  ياجک 
.دکچ یم  ورف 

ترب رود و  ياوه  دوش ؛ یم  هتـسب  تیاه  مشچ  نآ ، کی  و  دوش ، یم  رتدـنلب  ادـص  دزیر ، یم  مه  رد  كاخ  دـیآ ، یم  توراـب  يوب 
هدیرب تاملک  دوش ، یمزاب  تناهد  دریگ ، یم  هتخوس  ياه  قیاقش  يوب 

ترمک زا  همقمق  دیآ ، یم  دنب  تسفن  دتفا ، یم  هدجس  هب  تیاپ  ریز  زیرکاخ  دنیآ ، یم  نوریب  هدیرب 

نآ تبلق  نابرض  يراذگ ، یم  تا  هنیـس  يور  ینک ، یم  دنلب  ار  تتـسد  دوش ؛ یم  باریـس  كاخ  دتلغ ، یم  كاخ  رب  دوش و  یمزاب 
تتسد زونه  و  ود ...  کی ...  يرامشب ! یناوت  یم  هک  دوش  یم  دنک  ردق 

، ینزب کلپ  ینک  یم  یعس  دزوس ، یم  تیاه  مشچ  دکچ ، یم  تناتـشگنا  يالبال  زا  نوخ  يوش ، یم  مرگ  هک  تسا  تا  هنیـس  يور 
 ... تیاه مشچ  تسا ، هدوهیب  تشالت  مامت  اّما 

یم ییاج  نآ  هب  دزیرن ، کشا  دـنک  یم  یعـس  دـنیب و  یم  ولباـت  يور  ار  وت  ماـن  هچوک  رـس  زونه  تسوت ، شوپ  هایـس  ترداـم  زونه 
...سپ نیا  زا  هک  دشیدنا 

، يوش یم  کیدزن  دـنیب ، یمن  ار  وت  سک  چـیه  ینز ، یم  دـنخبل  وت  و  مه ، شیاـه  تسد  دزرل ؛ یم  شلد  دـناوخ ، یم  هک  ار  تماـن 
، يورب دیاب  ینک ، یم  شهاگن  یسوب ، یم  ار  تردام  ياه  تسد 
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یمیقم بیبح 

تجورع ياه  لاب  دوش ، یم  هصالخ  تا  یناشیپ  رد  نامسآ  دهد ، یم  ار  وت  ياه  سفن  يوب  ههبج  يا ، هتشاذگ  اج  ار  تدنب  یناشیپ 
.دهد یم  راهب  يوب 

 ... تناوختسا زا  ییاه  هراپ  زونه  و  دنک ، یم  باریس  ار  كاخ  یگنشت  تا  همقمق  زونه  هداتفا ، كاخ  يور  تکالپ  زونه 

باوخ هلولگ ، رابگر  يادص  توهبم ، ياهرگنس  مشچ  ربارب  رد  زونه  .تسا  يراج  هتخوس  ياه  قیاقش  كاخ  رب  هک  تسوت  نوخ  و 
.دنا هدش  كاخ  رتسگ  هیاس  تساه  لاس  هک  ییاه  لاب  هب  دنک و  یم  رکف  هداتفا ، ياه  قافتا  هب  رگنس  دنکش و  یم  ار  كاخ 

یمیقم بیبح  / رهش درم  نیرت  قشاع 

رهش درم  نیرت  قشاع 

یمیقم بیبح 

فرط ره  زا  دمآ ، هک  وا  .درک  هناوید  ار  نامز  درک ، هناوید  ار  نیمز  درک ، هناوید  ار  رهـش  هک  دـمآ  يدرم  دوب ، قاشع  زا  یلاخ  رهش ،
شنامشچ سپ  رد  .درک  يراک  دمآ و  نورب  شیوخ  زا  هک  دش  ادیپ  یقشاع 

تاحفـص يا ، هدـشمگ  يوجو  تسج  رد  ییوگ  تشاد ، هیکت  نامـسآ  هب  هشیمه  شهاگن  درک ، یم  ادـج  ام  زا  ار  وا  هک  دوب  يرون 
 ... تفای یمن  دز و  یم  قرو  ار  نامسآ  یبآ 

یبیرغ سح  هچ  دوب ، هتفای  نایاپ  توکس  زا  رپ  راظتنا  .دوبر  یم  همه  زا  شوه  شوگ و  قشاع ، نآ  يادص  قاشع ، زا  یلاخ  رهش  رد 
، يدیشک یم  ششوغآ  رد  رگا  دیاش  تفرگ ! یمربرد  ار  نامیاه  بلق  بیجع ، یـشمارآ  شندید  اب  هک  هنوگ  نآ  شا ، هرهچ  تشاد 

، شناتسد رب  ار  زاورپ  لاب  ود 

یمن ام  و  نامسآ ، زا  روبع  زمر  درک ؛ یم  همزمز  دوخ  اب  ار  روبع  زمر  راگنا  دوب ، شنابل  شقن  یگشیمه ، يرکذ  يدرک ...  یم  سح 
.میتسناد یمن  ام  مه  زاب  تشاد و  هنیرید  یتبسن  تسا  ینامسآ  هچ  نآ  اه و  هراتس  اهربا ، اب  ایوگ  میتسناد ،

رهش شندمآ  اب  يزور  هک  ار -  رهش  درم  نیرت  قشاع  الاح  .میتسیرگ  رهش  اب  زین  ام  درک ، هیرگ  رهش  تخادنا ، ندرگ  رب  هک  ار  هیفچ 
هقردب کشا  ياه  هساک  اب  هناوید -  نامز  نیمز و  دوب و  هدش  هناوید 

نآرق ریز  زا  هک  قشاع  .دنامن  قشاع  یب  رهش ، دیایب و  زاب  اهزور ، نیمه  زا  يزور  ات  میدرک  یم 
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مامت یگـشیمه  شمارآ  نامه  زاب  درک و  نامهاگن  رخآ ، هظحل  رد  .میدـیراب  ناراـب  ناـنچ  زین  اـم  تفرگ ، ندـیراب  ناراـب  تشذـگ ،
.تفرگ دوخ  رد  ار  نامدوجو 

قوش هک  میدرک  سح  ار  شزاورپ  لاب  ود  هرابود  درک و  رپ  ار  ناماه  هیر  هثداـح  کـی  بوخ  يوب  میدیـشک ، شـشوغآ  رد  هراـبود 
ناراب هراتس  شندمآ  اب  ار  رهش  يزور ، ددرگزاب و  هراتـس  لغب  کی  اب  ات  تفر  وا  .دراذگب  رـس  تشپ  ار  ام  ات  تفر  وا  .تشاد  ندیرپ 

دناوخب ات  دنک ، انعم  یکاخ  مسج  يارب  ار  ندوب  ینامـسآ  ات  تفر  وا  .دـنامن  قشاع  زا  یلاخ  رگید ، رهـش  رگید ، ياج  ات  تفر  دـنک ؛
يانعم نامز  شوگ  رد 

 ... دهد همادا  هزیوه  ات  هرطق  هرطق  ار  البرک  خرس  ریسم  ات  دنیرفایب ، هچملش  ات  تفر  وا  .ار  یگنادواج 

قشاع زا  رپ  اج  نیا  : » دوب هتشون  نینچ  میدوشگ  دوب ، هتسب  دیفس  يرتوبک  ياپ  رب  هک  ار  شا  همان  یتقو  تفگ  نامیارب  شدوخ  ار  نیا 
هک تسا  لاـس  ياـه  لاـس  ار  ناـشزاورپ  لاـب  هک  یناقـشاع  دـنا ، هدرک  رب  زا  ار  نامـسآ  روبع  زمر  نم ، زا  شیپ  هک  یناقـشاع  تسا ؛

«. دراب یم  ناراب  زور  ره  ناشیاهرهش  رد  دنیوگ و  یم  نخس  ناشیادخ  اب  رونم  رون  ریز  رد  هک  یناقشاع  دنا ، هدوشگ 

بوخ يوب  شرازم  رب  زور  ره  کنیا  .تسا  هدش  ناراب  هراتس  هک  تساه  لاس  ام  رهـش  هراتـس و  اه  لغب  اب  تسا ، هتـشگزاب  وا  نونکا 
هک رهـش  تسا و  هتفر  وا  کـنیا  .مـینز  یم  قرو  ار  نامـسآ  یبآ  تاحفـص  شیوـجو  تـسج  رد  مـینک و  یم  رورم  ار  هثداـح  کـی 

ياه هیفچ  نامه  اب  قشاع  يدرم  دنونـش ؛ یم  لاس  ياه  لاس  زا  سپ  ار  وا  يادـص  هک  دراد  ینادرم  دوب ، قاشع  زا  یلاخ  يراـگزور 
اب عادو  هظحل 

.دوش یم  هناوید  نامز  دوش ، یم  هناوید  نیمز  دوش ، یم  هناوید  رهش  ناشندمآ  اب  دنیآ و  یم  هراومه  هک  ینادرم 

یقالطا اضریلع   / رجاهم ياهوتسرپ 

رجاهم ياهوتسرپ 

یقالطا اضریلع 

زامن و رطع  اب  ات  تسب  تماق  داد و  وشو  تسـش  دوب ، همزمز  هب  رکنات  رد  رد  هک  یمزمز  زا  ار  شا  هرهچ  شیاه و  مشچ  شیاـه ، هژم 
.دتسرفب نامسآ  هب  رتوبک  هحیار  جوف  جوف  شیاین 

هدمآ هولج  هب  لکش  نیا  هب  راب  نیا  قشع  .دندوب  هدش  لح  مه  رد  ناوج  هیفچ و  هیفچ ، ناوج و 

ص:25

هرامش 58 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 294زکرم  هحفص 52 

http://www.ghaemiyeh.com


یمرب شتآ  ماکزا ، اهدژا ، ناـنوچ  هک  يا  هحلـسا  تسناـم ، یم  یـسوم  ياـصع  هب  رت  شیب  هک  یفکنیـشالک  اـب  ریلد ، روسج و  دوب ؛
.درک یم  کیلش  نایرماس  بلق  هب  ار  یبرس  ياه  هلولگ  دروآ و 

ناراـب هراتـس  ار  دوخ  نامـسآ ، دـننام  یتـقو  و  دوـب ؛ هدـیمد  ناطیـش  ياـه  مشچ  رد  ار  نادرم  ساره  ناوـج ، گرزب  گرزب ، ناوـج 
.دش الاب  ملاع  راپسهر  و  دش ، راوس  لیئربج  ياه  لاب  رب  درک ، کجنران 

.درب موجه  نمیرها  تمس  هب 

.تسشن اشامت  هب  یشالتم ، کنات  ریز  رد  دیهش  تأیه  رد  ار  شیوخ  درپس و  اوه  هب  ار  قلعت  رابغ  درگ و  يدابدرگ ، نانوچ 

.دنشاب هدرپس  وا  هب  یببس ، یب  هک  تسین  یترهش  اهنت  ندوب ، هدیمهف »  » هک دوب  هدیمهف  دوب و  نیسح  شیالوم  دننام  وا  مسا 

.دندوشگ لاب  دنوادخ  شرع  ات  ار  شدنلب  ياه  هناش  رجاهم ، ياهوتسرپ 

این یقاتشم  دیمحدیس  / ناوختسا ياه  هسیک 

ناوختسا ياه  هسیک 

این یقاتشم  دیمحدیس 

زونه

مفتک ياه  مخز  ياج 

اه توبات  نآ  ینیگنس  زا 

دنک یم  درد 

اه نآ  ... 

دندید هک  ارم  زوس 

؛ دندرک ربص  زورما  ات 

یلاخ يا  هسیک  هک  زورما 

.تسا یفاک  ناشیاه  ناوختسا  يارب 
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این یقاتشم  دیمحدیس   / ندنام

اه میدق 

دندرک یم  ییایموم  ار  اه  هروطسا 

هدش ضوع  رگید  هنامز  ... 

ندنام زورما ،

.تساه ییایمیش  صوصخم 
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نوتیز مخز 

« دننز یم  خی  تیاه  تسد  »

يدمحا ناخ  دوواد 

تدرد هودنا  هک  یمدمه  لابند  هب  يدرگ ، یم  گنـس  لابند  هب  اه  فرب  يال  هبال  هک  هنوگ  نیا  دـننز ، یم  خـی  تیاه  تسد  مردارب !
! هآ .نوخ  زا  رپ  ياه  لد  مشخ و  زا  رپ  ياه  هنیس  اب  انشآ  رید  هدز ، خی  ياه  تسد  اب  انشآ  رید  تسا و  روبص  گنـس  .ییوگب  وا  اب  ار 

.دمهف یم  ار  وت  نایاپ  یب  يوجو  تسج  هک  تسا  گنس  اهنت 

نآ اب  نارگن ؛ مشچ  ود  نآ  اب  يا  هدـنام  وت  اهنت  و  قیدـص ، مساق ، نسح ، دـنا ؛ هتفر  ناش  همه  وت  ياه  يزاب  مه  اـه ، فرب  فرط  نآ 
زا یناشن  هک  یگنس  يوجو  تسج  هب  دنواک ، یم  ار  اه  فرب  هک  مشچ  ود 

.رگید یسالکمه  کی  راک  دوخ  رهوج  ای  دومحم ، نوخ  زا  يا  هکل  ای  .دشاب  اه  نآ  رب  بیبح  ياه  تسد 

امـش زا  مادـک  ره  تسد  يدوب ؛ هدرک  فص  هب  ار  تیاه  يزاب  مه  هسردـم و  طاـیح  تشپ  يدوب  هدـمآ  .مدـید  ار  وت  باوخ  بشید 
نوخ نآ  زا  هک  نوتیز  هخاش  کی  دیاش  هن ، ای  دوب ، رون  هخاش  کی 

ار تیاه  تسد  يدوب و  هدمآ  .تخوس  یم  دوب و  رو  هلعش  هک  یگنس  ناترگید  تسد  رد  و  دیکچ ، یم 

زا دوب و  هدش  خرس  میاه  هنوگ  نم ، ياه  هنوگ  يور  دوب  هتشاذگ  ار  شیاه  تسد  مساق  .يدرک  یم  مرگ  نم  ياه  سفن  راخب  يور 
...دیکچ یم  مرش  اه  نآ 

هراوید هب  و  نوتیز ، ياه  هخاش  هب  دـنا  هدنابـسچ  ار  ناشدوخ  مه  اه  فرب  .تسا  هدـش  بارخ  يروجدـب  اوه  هنیآ ؛ لـثم  هدـش  نیمز 
.تیاه یسالکمه  وت و  ياه  کلپ  هب  دنا  هتسب  لیدنق  مه  ناشاه  یضعب  رداچ ، كزان  ياه 
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هک مه  تیاه  شکتسد  .تسا  هدش  هدروخ  ناشجاع  هک  مه  تیاه  شفک  هنییآ ، لثم  هدش  نیمز  هدب ، نم  هب  ار  تتـسد  متفگ : وت  هب 
نیا مامت  رد  یتفگ : يدیدنخ و  دنک ؛ یم  باترپ  رتهب  ار  گنـس  تشگنا  یب  شکتـسد  دـنچره  دنتـشادن ، تشگنا  تقو  چـیه  راگنا 
نامه اه -  فرب  يوس  نآ  مردارب ! .دش  بآ  اه ، خی  يور  مرـش ، زا  نم  و  وت ؛ ياه  مشچ  تسا و  هدـنام  هنیآ  اج  نیا  نیمز  اهنت  ایند ،

اج نآ  زمرق ! خی  يور  یکـسا  دننک ؛ یم  يزاب  هرـسرس  دنراد  دنتخاس -  کسرتم  اه  نآ  زا  دـندیدزد و  ار  ام  ياه  یفرب  مدآ  هک  اه 
.شدوخ نوخ  اب  مادک  ره  تسا ، هدش  هتشون  وت  ناردارب  مان  نآ  هرذ  هرذ  رد  هک  خرس  خرس  هنیآ  کی  تسا ، هنیآ  نیمز  مه 

هب .دنیوش  یم  نهاریپ  زا  هک  يا  هکل  لثم  دنتسش ؛ يدیسا  ياه  ناراب  اب  ارم  .ما  هتفر  و  ما ، هدش  هتسش  نم  .نکن  شنزرـس  ارم  مردارب !
شیاه غارچ  هک   ) اه فرب  يوس  نآ  زا  دـندز و  لنوت  اه  فرب  نایم  زا  ناشاتدـنچ  هک  وت  زورید  ياه  يزاب  مه  ناـمه  دـنتفگ -  نم 

رگید دنا و  هدش  هتـسخ  تیاه  یـسالکلمه  اهردارب و  تردام و  هک  دـنتفگ  نم  هب  اه  نامه  دـندروآرد -  رـس  تسا ) هسوسو  گنر 
يوت یسک 

.ددرگ یمن  مشخ  گنس و  لابند  هب  اه  فرب 

ياه هچوک  مامت  زا  الاح  هک  اه  گنس  لثم  قیدص ؛ نسح ، مساق ، تیاهردارب ، نوخ  هکل  لثم  دنتـسش ؛ ارم  اه  یفرب  مدآ  ناج ! ردارب 
میاه گنس  هک  ردارب  دریگن  هدرخ  نم  رب  .دنا  هدرک  ناش  عمج  رهش 

...رگید هک  .دنا  هدش  مگ 

یتح مزاسب و  کجنران  مزاسب ، گنـس  تتارطاخ  اب  مشاب و  وت  اب  متـساوخ  یم  .تا  هدز  خـی  ياـه  تسد  شیپ  مناـمب ، متـساوخ  یم 
.موش رو  هلعش  مدنبب و  دوخ  هب  و  بمب ؛

هک وسرت  یگـس  يادص  ندرک  شوماخ  يارب  ار  هکت  ره  دنا و  هدرک  هکت  هکت  ار  وت  اه  نآ  .دنتـشاذگن  اما  مشاب ، وت  اب  متـساوخ  یم 
.دنا هدرک  ینابرق  درک ، یم  سراپ  سرت  يور  زا  اهنت 

 ... دننز یم  خی  تیاه  تسد  ناج ، ردارب 

باوخ .دوش  زیت  شا  هماش  نوخ  يوب  هب  حبـص  دـنک و  سراپ  ار  بش  هک  یگـس  هن  تسین و  یـساره  رگید  هک  مدـید  باوخ  بشید 
یمرب اه  گس  هزوپ  شیپ  زا  ار  وت  نت  ياه  هکت  هتـشاذگ و  شیپ  اپ  هدش و  ادیپ  اه -  یفرب  مدآ  نامه  زا  یکی  رفن -  کی  هک  مدـید 

.دنک یم  كاخ  دسوب و  یم  دراد ،

«. دهاوخن ایند  نامدرم  همه  رگا  یتح  ما ، هدنز  نم   » هک ینز  یم  دایرف  يدنخ و  یم  دنسر ، یم  گنس  هب  تیاه  تسد  و  ... 
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ییاضر هدیمح  / يوش رت  گرزب  هک  ادرف 

.دنهد یم  درد  ياه  هویم  نوتیز ، ناتخرد  دننز ، یم  جوم  گنس  ناهج ، ياهدور 

ار و تا  یمیتی  نزب  دایرف  نیا ! زا  دـعب  نیا و  زا  شیپ  یگراوآ  اـه  لاـس  كدوک  نیطـسلف ، كدوک  ترداـم ، شوغآ  رد  نزب  داـیرف 
.ار تروشک  نزب  دایرف  ار ، تا  یگراوآ 

مرگ شوغآ  .یگنـسرگ  زا  هن  نان ، مغ  زا  هن  اّما  زیرب ، کشا  زیرب ! کـشا  ار  تناردـپ  جـنر  تسوت ؛ راـظتنا  رد  ار  هچ  نآ  نزب  داـیرف 
! زیرب کشا  سدقملا  تیب  هب  ور  نوتیز ، ناتخرد  ياپ  ار ، تا  یهانپ  یب  زیرب ؛ کشا  ار  تردام 

یتریغ دشوج ، یم  تیاه  نایرـش  رد  هک  ینوخ  نزب ! هّجـض  .ار  تهودـنا  اه  لاس  يرارکت  قافتا  نانچ ، مه  دـچیپ  یم  دوخ  رد  اوه 
.دراد یم  او  شورخ  هب  تناردپ  يادص  مه  ار  وت  هک  تسا 

ياه کلپ  .دـیآ  یم  دورف  ناتراوتـسا  ياه  هناـش  رب  هناـیزات ، نوچ  هک  یملظ  دوش  شومارف  راذـگن  كاـخ ، يادـص  مه  نزب ، هّجض 
تدایرف يادص  زا  راذگب  دزیرب ؛ مه  رد  ار  نامـسآ  نیمز و  دراشف ، یم  دوخ  رد  ار  تیاه  مشچ  هک  یمـشخ  راذگب  دـنبن ، ار  تدـنلب 

.دوش رک  نامسآ  شوگ 

.دراد یم  او  نتسیرگ  هب  ار  یلاوح  نیا  ياوه  تیادص  تسا ؛ هدیچیپ  خیرات  يوت  رد  وت  ياهزیلهد  رد  تیادص  اج  نیا 

.دنرشف یم  ششمارآ  توکس و  رد  گنچ  دنبوک و  یم  ياپ  تروشک  كاخ  رب  سیلبا  رازه  دهد ، یم  نوخ  يوب  كاخ 

.دتفین تکچوک  ناتسد  يدوگ  رد  يا  هراتس  چیه  رگا  یتح  نک  دنلب  ار  تناتـسد  .زیرب  کشا  ینیمزرـس  یب  مغ  زا  هک  نان  مغ  زا  هن 
، هزرابم يارب  تسیاب  راوتسا ، .دنا  هتسشن  رمث  هب  نوتیز  ناتخرد  کنیا 

، سدقملا تیب  تسیاب ، نزب ؛ مه  هب  ار  ایفارغج  ياه  هشقن  .تروشک  هدروخ  اپ  كاخ  ِندش  هاگ  هیکت  يارب  تسیاب  یگداتـسیا ؛ يارب 
يایاوز زا  تناردپ  ياهزامن  زونه  .تسا  رظتنم  هودنا ، زا  يراصح  رد 

.دوش یم  هتسب  تماق  كاخ  نیا  هب  ور  خیرات 
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یم تیاه  نایرش  رد  نوخ  نکشب ، شیوخ  ياهدایرف  اب  ار  نیطایش  باوخ  نک ، هدامآ  ندش  تشم  يارب  ار  تا  یکدوک  ياه  تسد 
.دوش یم  دایرف  هچراپکی  تروشک  كاخ  دشوج و 

ياه نوتیز  نیمزرس  تنیمزرس -  شوغآ  رد  هک  تردام  شوغآ  رد  هن  اّما  یهد ، یم  همادا  ار  تناردپ  هار  يدش ، رت  گرزب  هک  ادرف 
گنس نیمزرس  لاب ، رد  اهر  وسیگ  ِغلاب  ِناتخرد  نیمزرس  نینوخ - 

.دایرف نوخ و  و 

.درشف دهاوخ  شوغآ  رد  هناقاتشم  ار  راهب  سدقملا  تیب  دیایب ، هک  ادرف 

یمیقم بیبح   / ما هداتسیا  نم 

! دایرف زا  تشم ، زا  گنس ، زا  نم  شهاوخ  مامت  يا  سدق ! يا 

! میخژد هیاس  ریز  رد  تراسا  لاس  ياه  لاس  هدروخ  مخز  يا  سدق ! يا 

! اهاط نیسای و  رید  گوس  رد  ینیگمغ  هدروخلاس  ریپ  يا  سدق ، يا 

.ناهاوخدب هجنپ  هب  هدیشارخ  نت  يا  و  ناهاوخ ؛ هدایز  ریجنز  رجز و  ینادنز  يا  سدق ! يا 

تس و يراـج  نوخ  يوج  تیاـه  هنوگ  رب  هک  کـنیا  ینز ، یم  کـلپ  ار  نمـشد  راـب  رازه  رازه  ریزگاـن  رحـس ، اـت  بش  هک  کـنیا 
هک کنیا  تسا ، هدش  کح  تنهذ  تارطاخ  رتفد  رد  زواجت  شقن  هک  کنیا  دنوش ، یم  باریس  وت  ناگدید  نوخ  زا  نوتیز  ناتخرد 

تـسا لاس  ياه  لاس  نیطـسلف ، تا  هناخ  هچغاب  رد  هک  نونکا  درازآ و  یم  ار  تیاه  شوگ  ماش  حبـص و  ره  هناـگیب ، نشخ  يادـص 
داهن مه  رب  ار  وت  تشخ  تشخ  هک  یناتسد  نامه  اب  هک  ربمایپ  قاحسا  تساجک  دنیور ؛ یم  ینیگمغ  ياه  لگ 

وت ات  رشب  قوقح  هیاس  یتح  تساجک  دروآ !؟ دورف  زواجت  نانیشن  هناخ  رس  رب  ار  موجه  فقس  هک  يدایرف  تساجک  دنک !؟ تشزاون 
ياه گنس  اب  هک  ینیگمشخ  نایلیلبابا  دنیاجک  دناهرب !؟ ار 

نیریش ياهوزرآ  تساجک  دنازیخرب !؟ نم  لوا  هلبق  بحاصت  باوخ  زا  ار  ههربا  هاپس  دوخ ، نیشتآ 

تیاکش دایرف  نیرتدنلب  يا  سدق ! يا  تدنخبل  تساجک  دننیچ !؟ یم  نوتیز  گنس ، ياج  هب  ناشاهایؤر  رد  بش  ره  هک  تناکدوک 
!؟ نیمز
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دسر و شوگ  هب  يدازآ  سفن  يادص  رگید  راب  ات  ما  هداتسیا  نم  دوش ، یم  گنس  هک  یتشم  و  گنس ، اب  وت  هاگرد  رب  ما  هداتسیا  نم 
رب راوس  ات  ما  هداتسیا  نم  دریذپ ، نایاپ  ناطیش  راسگنس  ياه  لاس 

یم نانچ  مه  ما و  هداتسیا  نم  مریگ ، تشوغآ  رد  دیشروخ  ياه  هعـشا  اب  هارمه  میآرب و  قرـش  زا  تا ، يدازآ  زور  نیلوا  دیـشروخ 
شوغآ و  ار ، کشا  زا  رپ  ياهدایرف  مونـشب  منامب و  مهاوخ  یم  .منیبب  تا  هرابود  دـلوت  نشج  رد  ار  نوتیز  ناـتخرد  صقر  اـت  مناـم 

مهاوخ یم  .مشکب  سفن  ار  توراب  دنت  يوب  اب  ياه 

كاپ نیمزرس  سدق ؛ يا  .مزاس  منهذ  باق  یگشیمه  شقن  تا  يدازآ  هظحل  رد  ار  وت  دنخبل  راب ، کی 

! نم

 ... ما هداتسیا  نم 

ّدر تنادـنزرف ، زا  نت  نارازه  هتـسشن و  كاخ  رب  رت  فرط  نآ  هچوک  کی  اـهنت  هدـنرپ ، نیرخآ  نوخ  ياـه  هرطق  تسین ، يا  هلـصاف 
و راوتـسا ، نامب ، سدق ، يا  .داد  دنهاوخ  همادا  ریجنز  نتـسسگ  ات  ار  ناشخرـس  زاورپ  دـننک و  یم  لابند  وت  هب  ندیـسر  ات  ار  وا  نوخ 

تنابرهم ناتسد  اب  زیرم و  کشا  رگید 

تراـشب ناکدـصاق ، اـب  ناـمب و  نوتیز ؛ ياـه  مخز  رب  شاـب  مهرم  ناـمب و  نک ؛ كاـپ  ...و  هزغ  نیـسای و  رید  ياـه  هنوگ  زا  کـشا 
نانچ مه  زاورپ  ما و  هداتسیا  نم  نک ؛ رشتنم  نیطسلف  رسارس  هب  ار  يزوریپ 

.دراد همادا 

یجنپ هجیدخ   / ییاهر گنهآ 

یم ار  تناـکدوک  تشونرـس  یهودـنا  هچ  اـب  مناد  یم  بوـخ  منک ، یم  كرد  ار  تا  یـسپاولد  ممهف ! یم  بوـخ  ار  تنارگن  هاـگن 
.ییاه نآ  نینوخ  هراوهگ  وت  دزیر ، یم  تلد  رد  مغ  هعرج  هعرج  تناکدوک ، دلوت  گنهآ  يرگن !

.دواک یم  یناشیرپ ، اب  ار ، تناناوج  رات  يادرف  هک  تهاگن ، هار  زا  مراد ، ربخ  تنوخ  رپ  رگج  زا  منک ، یم  كرد  ار  وت  نم 
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ياه هناـش  رب  یـصقالادجسم  ناوناز  اـت  تسیاـب ! مکحم  تسا ! هداتـسیا  وت  ربتـس  ياـه  هناـش  رب  تسرد ، سدـق  هک  تسیاـب ! مکحم 
، يراد هنیس  رب  ار  تیاه  هچوک  غاد  مناد  یم  دنچره  دزرلن ، تا ، يروبص 

هدـمآ گنت  هب  سرت  هرهلد و  زا  ناشـسفن ، هک  ییاـه  هچوک  دـنزرل ؛ یم  زیگنا  ترفن  حابـشا  ياـه  مدـق  كاوژپ  زا  هک  ییاـه  هچوک 
تزرابم ناناوج  ناناوجون و  نارگن ، لد  هک  ییاه  هچوک  دـسر ؛ یم  تسب  نب  هب  ناشیاهایور  تساه  تّدـم  هک  ییاـه  هچوک  تسا ؛

...دنتسه انشآ  يادص  کی  رظتنم  هک  ییاه  هچوک  دننک ؛ یم  هقردب  ار 

هک وت  یتسیاب ، هک  وت  .ییاهر  گنهآ  زا  دش  دهاوخ  رپ  تیاه  هچوک  مامت  اهزور -  نیمه  رد  دیاش  زور -  کی  هک  ...روخم  مغ  اما ،
رباربان گنج  کی  منک ، یم  كرد  ار  وت  نم  .دننیشن  یم  راظتنا  هب  ار  يدازآ  راودیما ، دنتسیا و  یم  دنتسه ، مه  تیاه  هچوک  یشاب ،

هدرک تا  هتسخ  امتح  هلاس ، نیدنچ 

اب تسا ، هدـیپت  وت  بلق  اب  مبلق  ما ، هدـیزرل  دوخ  رب  هدینـش و  ار  تزیگنا  مغ  راـبخا  زور ، ره  ما ، هدـش  گرزب  وت  هودـنا  اـب  نم  تسا !
نم دـیچیپ  وت  ياضف  رد  هک  هلولگ  ره  يادـص  اب  .راوآ  میاه  هنوگ  رب  کـشا  هدـش و  بارخ  ملد  تیاـه ، هناـخ  زا  تشخ  ره  یناریو 

ار وت  ما ، هدروخ  دـنویپ  وت  هودـنا  اب  نم  ما ، هدـش  گرزب  وت  اب  نم  .تموصعم  ناکدوک  تکچوک ، ياه  کشجنگ  لـثم  ما ، هدـیزرل 
هک تسا  یلاس  رید 

هارمه یهاگ  .ما  هتسشن  هبرجت  هب  ار ، یگراوآ  ّسح  ما و  هدناوخ  یسراف  باتک  رد  اهراب  ار  تا  ینیطـسلف  ناوجون  همان  مسانـش ، یم 
يدازآ تا ، بیجن  ناردپ  هیبش  یهاگ  ما ؛ هدیشک  ار  دنزرف  تشگرب  راظتنا  ما و  هدش  هریخ  رد  هب  زور ، هنابش  کی  تروبص ، ناردام 
ترـسح تیاه ، گرزب  ردام  اه و  گرزبردـپ  لثم  یهاگ  ما ، هدیـشک  ریجنز  هب  ولگ  رد  هنهک ، ضغب  کـی  هیبش  ار  ما  هتفر  تسد  زا 

...یهاگ ...ما  هدرب  روگ  هب  ار  تا  ییاهر 

.میتسیاب همه  ام ، وا ، ...نم ،  ات  یتسیاب ، دیاب  وت 

ییابطابطروپ یلعدیس  / منک یم  هریخذ  ار  میاه  گنس 

منک یم  هریخذ  ار  میاه  گنس 

ییابطابطروپ یلعدیس 

رد تسرد  هک  ینیب  یم  ار  يراجفنا  سپس  يراشف و  یم  ار  تلباقم  همکد  دنا ، هدش  هدیشوپ  شکتـسد  اب  هک  یناتـسد  اب  یمارآ و  هب 
یهدنامرف زکرم  هب  یمایپ  دعب ، .تسا  هداتفا  قافتا  وت  ياهاپ  ریز 
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یم دورف  ...ای  لیلخلا  افیح ، ویوآ ، لت  سدـقملا ، تیب  یماظن  هاگدورف  رد  دـعب ، یتعاس  .تسا  هدـش  ماجنا  تیرومأم  هک  یتسرف  یم 
.ینک یم  نوریب  نت  زا  مامح  کی  اب  ار  شالت  راک و  زور  کی  یگتسخ  يور و  یم  هناخ  هب  .ییآ 

هب دیدش  خساپ  زا  داش  ینحل  اب  يرجم  .ینک  یم  اشامت  ار  رابخا  اه  نآ  اب  ینیشن و  یم  یلبم  يور  يور ، یم  تیاه  هچب  رانک  هب  دعب 
وت زورما  راکهاش  زا  يریواصت  دیوگ و  یم  نخس  اه  ینیطسلف  تالمح 

.یباوخ یم  ینک و  یم  هفخ  ار  نویزیولت  .دیآ  یم  تباوخ  رگید  .دهد  یم  ناشن  ار 

رب ار  تیاه  بمب  یساسحا  چیه  یب  وت  میا و  هدوب  وت  ياپ  ریز  رد  حبـص  زورما  هک  میاه  هناخ  مه  نم و  يا ، هدیباوخ  وت  هک  یتقو  اما 
.میرادیب يا ، هتخیر  نامرس 

رثا رد  ار  شدنزرف  ود  زورما  وا  .دراد  نتخیر  يارب  ییاه  کشا  زونه  اما  تسا ؛ هدرک  هیرگ  الاح  ات  حبـص  زا  .دـنک  یم  هیرگ  هلظنح 
هک یکسورع  یتح  .تسا  هداد  تسد  زا  وت  ياه  بمب  زا  یکی  راجفنا 

.تسا هدش  هکت  هکت  مه  دنک  يزاب  نآ  اب  ات  دوب  هدیرخ  شکدوک  يارب 

دیدرک ناریو  ار  شا  هناخ  دنک - ؟ یم  یقرف  هچ  تناراطق -  مه  زا  یکی  ای  وت  هک  ینامز  زا  دنک ؛ یمن  هیرگ  هک  تساه  تدم  دمحا 
ردارب هک  لبق  هام  ود  ار  شیاه  کشا  وا  .تسا  هتخیرن  مه  یکشا  هرطق  رگید  دوش ، جراخ  هناخ  زا  شریپ  ردام  دیدادن  هزاجا  یتح  و 

.دوب هتخیر  دیتشک ، هلولگ  اب  ار  شکچوک 

تناتـسود وت و  ياه  کنات  ینـش  لباقم  زا  دشن  رـضاح  هک  شردپ  حور  يداش  يارب  هک  تسا  هدرک  رذـن  .دـناوخ  یم  نآرق  حـلاص 
.دریگب نآرق  متخ  کی  دورب ، رانک 

؟ یباوخب یناوت  یم  روطچ  وت  هک  منک  یم  رکف  نیا  هب  اهنت  نم ، و 

یتح هک  دوب  هتشون  متفرگ ، یم  دنک -  شبارخ  وت  ياه  بمب  هکنیا  زا  لبق  مه  نآ  نام -  هلحم  هناخباتک  اهنت  زا  هک  ییاه  باتک  رد 
زین تخادنا  نپاژ  ياهرهش  يور  رب  ار  یمتا  ياه  بمب  هک  ینابلخ 

نیمزرـس باوخ  يا و  هدیباوخ  تحار  لایخ  اب  نونکا  وت  اما  .دنک  یم  یگدـنز  یناور  هاگـشیاسآ  کی  رد  نونکا  تشاد و  نادـجو 
.ینیب یم  ار  دوعوم 

زا ار  ناتیاه  مسا  كالپ  .هلولگ  دـض  ياه  هقیلج  ینوتیز و  ياه  مرفینوا  اب  .دـیتسه  لکـش  کـی  ناـت  همه  .مسانـش  یمن  یتح  ار  وت 
.منکن ییاسانش  ار  امش  تقو  کی  ات  دیا  هدنک  هنیس  يور 

زا يا  هپک  رانک  رد  ما  یگلاس  هدراهچ  مامت  اب  بش  ره  .ما  هتـشاذگ  هرامـش  کـی  ناتمادـک ، ره  يارب  تناتـسود ، وت و  يارب  نم  اـما 
منیشن و یم  منک -  یم  رابنا  نام  یعمج  هتسد  هناخ  قاتا  هشوگ  رد  هک  گنس - 
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یکی تراوس و  کـنات  راـطق  مه  يارب  ار  یکی  وت ، يارب  ار  یکی  هک  دـنام  یم  مداـی  هب  هشیمه  مهد و  یم  يا  هرامـش  گنـس  ره  هب 
.مراذگب رانک  تا ، هدش  لیکشت  روز  هب  ِروشک  نارادمتسایس  يارب  ار  رگید 

؛ یباوخب تحار  بش  ره  یناوتب  ات  يا  هدرک  ینادـنز  ینوتب  ياهراوید  نابهگن و  ياه  گس  اهرادراخ ، میـس  ناـیم  رد  ار  تدوخ  وت 
وت تشذگ و  دهاوخ  عناوم  مامت  يالبال  زا  يزور  نم  ياه  گنس  .دیـشک  دهاوخن  لوط  نادنچ  وت  مارآ  باوخ  هک  شاب  نئمطم  اما 

.درک دهاوخ  رادیب  ار  تیاه  هچب  و 

.منک یم  هریخذ  ار  میاه  گنس  مامت  زور ، نآ  راظتنا  هب  نم  و 

یقالطا اضریلع   / گنس همانسانش 

گنس همانسانش 

یقالطا اضریلع 

داهج و خیرات  اّما  .امش  ِرباربان  راکیپ  رواب  دوب  لکشم  دیاش  تسکش ، مه  رد  ار  ههربا  هاپـس  هک  ییاه  گنـس  لیبابا و  هعقاو  دوبن  رگا 
زوریپ دوش ، دیهش  هچ  دنامب و  هچ  قح  هک  مینادب  میسارهن و  ار  لطاب  ترثک  هک  تسا  هدرک  همزمز  نامـشوگ  رد  نینچ  نیا  تداهش 

.تسا

گنس .مشچ  هن  نابز و  هن  دراد ، بلق  هن  تسا ، گنس  دوخ  تمامت  رد  گنـس  .ياپرید  تفگـش و  تسا  يزار  گنـس  همانـسانش  رد 
مشچ و بلق و  دتفیب ، یملاظ  اب  لادج  يارب  یمولظم ، تسد  هب  رگا  گنـس  دوش ؛ هلبق »  » دناوت یم  دروخ ، دـنویپ  یگنارک  یب  هب  رگا 

.دیآ یمرب  نازادگ  دزوس و  یم  دوش ، یم  هدننکش  دروآ ، یمرب  دایرف  درب ؛ یم  موجه  دنک ، یم  ادیپ  نابز 

دوخ تاذ  دوش ، باترپ  قینجنم  مادک  زا  ات  گنس  ددرون !؟ یم  رد  راب  هلعش  ار  یهانتمان  نامسآ  هک  تسا  گنس  زا  ریغ  باهـش  رگم 
.دهد یم  زورب  ار 

یم كرد  ار  وا  نوریب  زا  طقف  دوش ، هّرذ  هّرذ  رگا  یّتح  دـهد ، یمن  هار  دوخ  نورد  هب  ار  یـسک  تسا ، گنـس  فرط  همه  زا  گـنس 
.یناوخزاب یناوت  یم  شا  یناشیپ  زا  ار  شا  هفیظو  ینک و 

يروآرد و ياپ  زا  ار  اه  ههربا  ات  یتسـشن  موجه  لاب  رب  لیبابا  نوچ  يدز و  هرگ  گنـس  هب  ار  تناتـسد  هک  یتفایرد ؛ ار  زار  نیا  وت  و 
.ینکفا كاخ  هب 
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.دور یم  شیپ  هناروسج  نینچ  نیا  تیاه  هظحل  دهد و  یم  هلال  تلاح  زا  هک  تسا  هدش  هتشرس  وت  نوخ  رد  تداهش ، تماهش و 

و مشاب ، یم  دـمه  ار  تیاه  یگنتلد  ات  متـسین ، .متـسین  تراـنک  رد  هک  مراـب  یم  مرـش  قرع  مسوب و  یم  رود  زا  ار  تناتـسد  مردارب ؛
.یمهرم ار  تیاه  مخز 

زابرید یلع  / سدقملا تیب  ياه  قاور  رد  زامن 

سدقملا تیب  ياه  قاور  رد  زامن 

زابرید یلع 

توراب نوخ و  يوب  وت  ناتسد  زونه  هرصان ! مالس  يرصان ! ياحیسم  روضح  راگدای  يا  هتفر ؛ تسد  زا  نیمزرـس  يا  نیطـسلف ! مالس 
نامـشچ ترارح  زا  یگدازآ  دـنلب  ياه  هدیـصق  زونه  .ینتفایان  تسد  تسا  ییاـیؤر  وت  يارب  سفنت  زبس  ياـیفارغج  زونه  دـهد ، یم 

جوم ایرد  نوچ  میتی ، ناکدوک 

هتسشن نوخ  رد  مجح  ات  دزاون  یم  ار  اه  هقعاص  شوگ  هراوآ ، ياه  هچب  هنابش  قه  قه  زونه  دنز ، یم 

میس دولآ  نوخ  یمخز و  ياه  هچیرد  تشپ  زا  میتی ، ناکرتخد  رتوس  نآ  .دریگب  ناراب  ناشنیمزرس 

یم ار  دیما  نیمزرس  زونه  اه  نآ  تسیراج ؛ ناشنابل  رب  دنخبل  زونه  اما  دنیوش ؛ یم  هیرگ  هب  ار  ناش  هتفر  تسد  زا  نیمزرـس  رادراخ ،
.دز دهاوخ  سفن  دیما  تسیراج ، نیطسلف  ناثراو  ناگر  رد  نوخ  ات  يرآ ، .دننیب 

رتوبک يا  نامیا ! عشعـشت  يا  و  هدز ؛ نایـصع  نیمزرـس  يا  .تسا  گرزب  يدرم  دایرف  رذـب  یکدوک ، کشا  هرطق  ره  تشد ، نیا  رد 
تشد و رب  ندیـشک  تسد  و  وت ، نت  رب  ندـیود  سح  اب  وت ، دای  اب  وت ، اـب  زونه  رظتنم ! ناـکدوک  يوزرآ  يا  لاـب ؛ نینوخ  حورجم و 

.مشک یم  سفن  وت  رازمدنگ 

مهاوخ زامن  ندوب  وت  اـب  يارب  نم  .دـناوخ  مهاوخ  زاـمن  وت  روضح  اـب  وت و  قاور  ریز  وت ، اـب  یـصقالادجسم ! سدـقملا ، تیب  مـالس 
؛ دناوخ

مراد یم  تسود  ار  وت  هک  ارچ 

مناد یم  هبعک  لثم  ار  وت 

یشاب هک  اجک  ره  تیارب 

مناوخ یم  قشع  زامن 
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، تفگ دـهاوخ  ناذا  هنذأـم ، زا  لـالب  يزور  تسین ! نکمماـن  اـما  راوشد ، هک  مراد  رـس  رد  يزبس  ياـهایؤر  نم  یـصقالادجسم ، يا 
وت و  دیپت ، دهاوخ  وت  اب  تیونعم  تایح  ضبن  دناوخ ، دنهاوخ  زامن  وت  اب  ناگمه  زور  نآ  حبص  و  درک ، دهاوخ  ادتقا  دمحم  رب  حیسم 

وت زا  .دش  یهاوخ  رون  گرزب  عبنم 

زور نآ  دیشخب : میهاوخ  تکرح  ناسنا  هب  یتشادمشچ  چیه  یب  وت ، هار  رد  تفرگ و  میهاوخ  ورین 

.تسا کیدزن 

دمآ شورف  یم  ریپ  تینهت  هب  ابص 

دمآ شون  زان و  شیع و  برط و  مسوم  هک 

عومجم يوش  ات  يآ  زاب  هقرفت  رکف  ز 

دمآ شورس  نمرها ، دش  وچ  هک  نآ  مکح  هب 

این یقاتشم  دیمحدیس  / ناتسگنس ناریلد 

ناتسگنس ناریلد 

این یقاتشم  دیمحدیس 

اه گنس  دندنبب ، هک  مه  ار  اه  هار  مامت  .دنا  هدرک  مک  ار  اه  هلصاف  رگید  اه ، گنس  .دنراد  رایسب  ياه  ینتفگ  اه  گنس  اهزور ، نیا 
! دنوش یم  راسگنس ، زین  اهراوید  یتح  .دننک  یم  ار  ناشدوخ  راک 

، تسا یگنس  همه  اه  بلق  فرط ، نآ  دنا ! هتشاذگ  مامت  گنـس  شیوخ ، هدناوخان  نانامهیم  زا  ییاریذپ  رد  اه  ینیطـسلف  اهزور  نیا 
ياه خاک  هب  دـننادرگ ، یمرب  اه  نامه  هب  ار  اه  گنـس  اـه  ینیطـسلف  يوس ، نیا  رد  .تساـه و  نآ  هنتف  دـلوم  گنـس ، و  مه ؛ اـهزغم 

.دنبوشآ یمرب  یناتسمز  شوخ  باوخ  زا  اه ، گنس  يرتسکاخ  رگنلت  اب  کنیا  و  دنا ، هتشاذگ  ار  هنتف  يانب  گنس  هک  نانآ  يا  هشیش 

اه گنس  ياپ  ریز  زین  تملظ  ربک و  هایس  ياه  همکچ  ییوگ  وت  تسا ؛ هتشگ  لدب  یناشیرپ  درـس  سوباک  هب  نویهـص ، هطلـس  يایور 
.دنوش یم  هل 

.دنراد رایسب  اه  هتفگان  اه ، گنس  .دنا  هدرک  اپرب  تمواقم  هراوگنس  هضافتنا ، تبرغ  رد  نیطسلف  ناتسگنس  ناریلد 

یهللا میلک  تشم  اب  دوز  ای  رید  هک  ینایرکـشل  دیآ ؛ یم  دیحوت  رکـشل  تسا ؛ هار  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هاپـس  هک  ...ونـشب 
: داد دهاوخ  داب  هب  ار  دوهی  ناینب  نیسح » ای   » و ارهز » ای   » ینامسآ كاوژپ  تفوک و  دنهاوخ  نیمز  هب  ار  ناطیش  ناوریپ  هنیـس  شیوخ ،

فیرش سدق  هک  زور  نآ  ات  .دوعی » َفْوَس  ٍّیلَع  ُْشیَج  ».... 
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.تفای دهاوخ  همادا  هلولگ  گنس و  رباربان  زیتس  هدرکن ، مخ  ار  شیوخ  هتشارفا  ِتماق  نانچمه 

.دروآ دورف  میلست  رس  نآ ، تمظع  لباقم  رد  نویهص ، هوک  هک  يزور  تسا ؛ کیدزن  دوعوم  زور 

.تسا یفاک  نیسح » ای   » کی .تسا  هلصاف  ریبکت ، کی  طقف  سدق  ات  .دنا  هدرک  کیدزن  ار  اه  هار  اه ، گنس 

ییازریم دیعس  دمحم  / تسا یسایس  ناراب  هنارت  ام  كاخ  رد 

تسا یسایس  ناراب  هنارت  ام  كاخ  رد 

ییازریم دیعس  دمحم 

یمّنهج دیدش و  دوسح  امش  يزور  ... 

یمنهج دیدش و  دوس  رکف  هب  اهنت 

دیدمآ دیدرک و  هفیاط  عمج  هاگ  نآ 

دیدمآ دیدرک و  هفخ  ار  هام  دوب ، بش 

اه هرازه  زا  زاب  هدمآ  دزد  دنتفگ :

اه هراتس  مشچ  هساک  تسا  هدش  یلاخ 

تسا هدش  مک  دیشروخ  همشچ  بآ  دنتفگ :

تسا هدش  مهتم  لگ  هداد و  مکح  زییاپ 

تسا هدیسر  مه  رد  ثلثم  ود  لکش  بش ،

تسا هدیسر  مّنهج  ریزگان  عالضا 

مینک یمن  ثلثم  ود  نیا  هب  انتعا  ام 

مینک یمن  ّثنخم  خویش  رب  محر  ام 

میتخیر رود  ار  ناتاه  همانحلص  ام 

میتخیر رود  ار  ناتاه  هماقا  گرب 
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امش تینما  هب  میرب  یم  هلمح  ام 
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امش تیمسر  هگرب  تسا  هدش  لطاب 

میشک یم  تیرفع  ار  امش  تروص  ام 

میشک یم  تیربک  اهامش  مچرپ  رب 

دیتسین هزره  فلع  زج  هب  ام  كاخ  رد 

؟ دیتسین هزرل  نیمز  راظتنا  رد  ایآ 

دش عورش  يدوهی  ياه  هایگ  عطق 

دش عورش  يدومع  ياهربق  ثادحا 

ناتمیشک شتآ  هب  تفر ، هچ  نآ  مرج  اب 

ناتمیشک شتآ  هب  تفن  ياه  هکشب  اب 

تسا یتحار  لبم  امش  ياج  هچرگ  تسا  يدنچ 

تسا یتعاس  بمب  ام  هقیقش  رد  زورما 

ندش اپ  باوخ  زا  عقوم  حبص ، زور  کی 

ندش اذغ  فرص  نتسشن و  هدامآ 

دوش یم  توبات  همه  نات  ياه  تیربک 

دوش یم  توراب  ُرپ  نات  ياهراگیس 

ناتدننک ارادم  زور  ود  رگا  نارای 

ناتدننک ایرد  هلابز  یلو  ادرف 

زاب دیوش  یم  جک  همسجم  کی  دننام 

زاب دیوش  یم  جلف  گنس ، دابدرگ  رد 

تسا هدش  لمد  تسا و  هدش  كرچ  هنهک  مخز  نآ 
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تسا هدش  لدب  یگنس  هب  هراتس  ره  زورما ،

كانمشخ تسا  یکیرچ  تخرد ، ره  زورما ،

كاخ يور  هداتفین  هدروخ ، ریت  هچرگ  هک 

دنا یماظن  ناتخرد  مامت  ام  كاخ  رد 
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دنا یمادهنا  ناش ، هویم  تسا  کجنران 

اه تخرد  تسد  هویم  تسا  کجنران 

! اه تخب  هریت  امش ، ياج  تسین  كاخ  نیا 

تسا یسایس  ناراب  هنارت  ام  كاخ  رد 

تسا یسایس  ناتخرد  مشچ  هب  مه  دیشروخ 

يدومحم یلعدیس  حتف /  تایآ 

! تسا نیریش  هچ  حتف  ثیدح  یسوم !

مراد تسود  هچ  یسوم !

! ار انحتف »...  انا  »

مراد تسود  هچ  یسوم !

مبرع ناتسود  اب 

! مریگب نشج  سدق  رد 

مراد تسود  هچ  یسوم !

ار شیوخ  ناتسد 

مرب الاب  برع  ناکدوک  ياه  تسد  اب 

! دیا هتشگ  زوریپ  هک  دنهد  ربخ  یتقو 

مبرع ناردارب  اب  و 

مبوکب ياپ  منک ، يداش 

مروایب نآرق  هاگ  نآ 

منک توالت  مروایب و  نآرق 
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ار حتف  تایآ 
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منک اپ  هب  شتآ 

میوگب رعش 

، نوتیز ربنع و  يوب  هک  يرعش  دوع ، يوب  هک  يرعش 

دهد یم  قشع  يوب  هک  يرعش 

منک یم  اپ  هب  هک  یتفایض  رد  و 

منک توعد  ار  باتهم 

منک توعد  نادیهش  دای  هب  ار  خرس  ياه  لگ 

ار قیاقش  رون و  بآ و  ناراب و 

کخیم يا  هرقن  ياه  هچنغ  اب 

منک توعد  ارحص  یشحو  ياه  هنوپ  اب 

ار اه  كدصاق  و 

مریگب داب  تسد  زا 

میسن هک  ار  سای  رطع  و 

موش اریذپ  هدروآ  نشج  هب  دوخ  اب 

اه هنیآ  گرزب  يداش  رد 

مرگنب ار  يزوریپ  تیدبا 

منک رواب  ار  يدبا  يزوریپ  و 
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نامز هچیرد  زا 

بلاط یبا  بعش  رد  ربمایپ  هرصاحم  زاغآ 

هراشا

هبنش کی 

دنفسا 1382  3

مرحم 1425  1

Feb. 22  . 2004

یناهارف یناچیم  يدهم  / !؟ كاب هچ  اه ، هماندهع  زا 

نامیپ دنـسیونب و  اه  هماندهع  دنهاوخ  یم  هچره  راذگب  الاح  دشاب ! رتدنمتردق  وت  نانمـشد  زا  يا ، هنایروم  هک  یتقو  كاب  هچ  ار  وت 
، دمآ دهاوخ  راک  هچ  هب  ناشیا  ریقح  ياه  همان  نامیپ  دشاب ، هدیزگرب  ار  وت  اهدهع ، اه و  نامیپ  راگدـنوادخ  هک  هاگ  نآ  .دـندنبب  اه 

!؟ اه هنایروم  ندیوج  هب  زج 

راوتسا و هدارا  اّما  دنا ؛ هدرک  هرصاحم  ار  وت  جنر ، ياه  نافوت  اهداهنـشیپ و  هچرگا  نازوس ؛ تسا و  هنـشت  تخـس  ارحـص  نیا  هچرگ 
رد تنامیا  حور  تشذگ و  دهاوخ  رـس  تشپ  يدنزگ ، یب  یگنـس ، شتآ  نایم  زا  ار ، اهدابنـش  اهارحـص و  جنر  وت  راو  هرخـص  بلق 

یقوشعم ره  ریزگان  ریدقت  الب ، .تفرگ  دهاوخ  ندیبات  فافش  قاّرب و  دیشروخ ، نانوچ  دروخ و  دهاوخ  لقیص  ثداوح  ناهوس 
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ییامندوخ يارب  ییاـبیز  هویـش  دـشاب ، قوشعم  يارب  یکَحَم  گنـس  هک  نآ  زا  شیپ  ـالب ، .ندـیزرو  قشع  يارب  تسا  یتصرف  .تسا 
هک تسوت  موق  وت و  گرزب  يالب  نیا ، درم ! يا  کنیا  سپ  .تسا  قشع 

! داب تمینغ  امش  رب  یلاجم  نینچ  .تسا  هدمآ  دورف  امش  رب  نینچ 

يا هقوذآ  رب  هچرگا  کـنیا  دراـب !؟ یم  ورف  ارحـص  هب  نامـسآ  هک  یـشتآ  زا  كاـب  هچ  یگنـسرگ !؟ زا  كاـب  هچ  ار  وت  موق  ار و  وـت 
دالوپ یشتآ ، نانوچ  اه  جنر  نیا  دیراذگب  .دباتب  امش  نامشچ  رب  رفظ  يانشور  هک  هاگ  نآ  تسین  رود  اّما  دینک ؛ یم  هدنـسب  كدنا ،

تعاجـش هب  هک  ناتیاه  غیت  ساره  زا  دـنیاشگب ، امـش  رب  ار  هّکم  ياه  هزاورد  هک  ینامز  تسین  رود  دـنک ؛ هدـیدبآ  ار  امـش  ياه  لد 
دنمهوکـش ثاریم  هک  ینامز  تسین  رود  .دوش  نمؤم  ناتـسرپ  هناـگی  دـبعم  زاـجح ، گرزب  هناـختب  هک  تسین  رود  و  دـیا ، هداد  بآ 
يدنمجرا نیگن  نایاپ  یب  ياه  نرق  ات  عیفر ، هبعک  هک  تسین  رود  .دـبای  زاب  ار  شیوخ  هتفخ  تمظع  رگید  راب  مالـسلا ، هیلع  میهاربا 

.ریاز ناقشاع  هقلح  رد  دوش 

دروآ بات  کشخ ، يارحص  رد  دشاب ، مزال  هک  نامز  ره  ات  هکلب  لاس ، هس  اهنت  هن  دوش  یم  هک  تسا  يدیماو  يا  هدژم  نینچ  هب  اهنت 
شوگ رد  هیالگ ، هب  یمالک  و  دزغلب ، ینامیا  ياپ  يا  هظحل  هک  نآ  یب 

 ... دجسم كاخ 

نامیسن .دش  دهاوخ  لالز  درذگب ، ارحص  نیا  زا  هک  يدابنش  نیرت  ظیلغ  یتح  .قشع  تسا و  نامیا  زا  راشرـس  رـسارس  ارحـص  مجح 
بعش هب  يرس  ادتبا  دنزاغآ ، یم  نتخات  هک  رحس  ره  هاگحبص ،

.دننز یم  بلاط  یبا 

.دننک نیگآرطع  ار  زاجح  ياضف  بیصن ، نیا  زا  دنریگرب و  یسفن  ناگدنروآ  نامیا  مدزاب  جوم  زا  ات 

سفن ار  قشع  هک  یتقو  ینک ، مکحم  نامیا  تردق  هب  ار  وناز  هک  یتقو  يرآ ، تسشنن ! وناز  هب  داتسیا و  هناقـشاع  هک  یموق  هب  دورد 
.دش دهاوخ  ناتسلگ  یمدزاب  هب  اهارحص  نیرت  غاد  یشکب ،

!؟ دنیوگ یم  حیبست  زین  اه  هنایروم  هک  اج  نآ  كاب ، هچ  اه  هماندهع  زا  ...و 
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نیدوقفم ارسا و  زا  لیلجت  زور 

یناهارف یناچیم  يدهم  / مسیون یم  وت  زا 

.تسین بیصن  یلاسکشخ  زج  ار  ربا  یب  ِنیمزرس  .اهایرد  حطس  زا  اهراخب  نیرت  فیطل  نانوچ  دیتساخرب ؛ نیمزرـس  نیا  زا  راو  هدنرپ 
، يا هدنرپ  چیه  هک  تشگ  دیهاوخرب  يزور  هک  میتسناد  یم  میتسیرگن و  یم  ام  دـیناشک ، ناتقفا  يوس  هب  ریدـقت ، میـسن  هک  هاگ  نآ 

قفا طخ  رد  هشیمه  يارب 

نیا اه  لاس  دـنراد ؟ هاگن  تراسا  هب  قفا ، قامعا  رد  ار  اهربا  دـنناوت  یم  تقو  هچ  اترگم  اه ، نافوت  نیرت  هدـنفوت  .دـنام  یمن  دـیدپان 
رب ياهربا  لاسکشخ ، كاخ  تساوخ و  یم  ار  شیوخ  هدشمگ  هّکت  نیمزرس ،

.دناوخ یم  ار  هتفر  داب 

ماحدزا رد  هک  هاگنآ  .دـنک و  اـضما  دوبن  یـسک  ار  تنادـنزرف  هماـنراک  هک  ار  ییاـه  لاـس  درک  میهاوخن  شومارف  .دور  یمن  داـی  زا 
هک ار  ینز  ریپ  ياه  کشا  درک  میهاوخن  شومارف  .دراپسب  تتسد  هب  ار  شتسد  ات  درک  یمن  ادیپ  ار  وت  تکدوک ، ون ، لاس  ياهدیرخ 

دیپس يدرم  ناتسد  شزرل  دوب و  وت  ردام 

ربارب رد  هک  ینز  یهاگ  هیکت  یب  تبرغ و  دور ، یمن  دای  زا  .تشاد  یم  هاگن  نابـش ، همین  ِتولخ  يارب  ار  شیاـه  کـشا  هک  ار  يوم 
دنزرف و طقف  هن  ردام ، ردپ و  طقف  هن  لاس  ياه  لاس  .تفگ  یم  نخس  وت  اب  تسیرگ و  یم  تسشن و  یم  اه  تعاس  وت ، سکع  باق 

ینیمزرس ار و  ناتـسمز  زییاپ  راهب و  همه  تسیرگ  یم  وت  نودب  ینامـسآ  .دناوخ  یم  ارف  شیوخ  هب  ار  وت  ینهیم  هک  ردارب ، رـسمه و 
.تشاذگ یم  رس  تشپ  کی  هب  کی  وت  ِندوبن  یگنتلد  رد  ار  شیاه  لصف  هک 
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ياه هقعاص  اه و  ناوت  ِریجنز  زا  قفا ، ِتشپ  زا  دندرواین و  بات  ار  وت  رجه  قفاوم ، ياهداب  دـیپس ! ربا  يا  تبقاع ، هک  دوب  هنوگ  نیا  و 
نیا نامسآ  نیذآ  تروضح  کنیا  .دندرک  تیاهر  هتخیسگراسفا 

اب تسا ، موق  نیا  یعمج  هظفاـح  رد  هک  یتارطاـخ  هک  دوش  یم  رگم  تشونن ؟ وت  زا  تشون و  هک  دوش  یم  رگم  رخآ  .تسا  نیمزرس 
نارازه نم و  هظفاح  نم ، نابز  نم ، ملق  هک  مناد  یم  بوخ  ار  نیا  اّما  دوشب ؛ مه  دیاش  مناد ، یمن  دـشاب ؟ هدـشن  هدـینت  مه  هب  وت  دای 

.دش دنهاوخن  لماک  وت  یب  زگره  نم  نوچ 

نتفر اه و  ندنام  اه ، ندوبن  اه و  ندوب  همه  يارو  هک  تسناد  دیاب  .دنک  یم  ینیگنـس  موق ، نیا  هدرگ  رب  هک  تسا  یلاس  رید  وت  ّقح 
هک نامیا  هسامح و  تسا و  راثیا  اهنت  تسا ، ینتـشذگ  هچ  نآ  همه  يوسارف  رد  دـنرذگ ، یم  هک  ییاه  لاس  اـه و  هظحل  همه  و  اـه ،

ِنامـسآ زا  ار  كاپ  ياهربا  نیا  هدوت  دشاب ، هتخیـسگراسفا  مه  هچ  ره  يا  هقعاص  ینافوت و  چـیه  هک  نآ  یب  دـنام ، دـهاوخ  هنادواج 
.دیابرب ناشکهک  نیا 

هیناث سفق  .دـنور  یمن  نامز  تموکح  نامرف  ریز  زگره  هک  دنتـسه  یناسک  اّما  تسا ؛ رادـیاپان  ياهزیچ  همه  قلطم  ياورنامرف  نامز 
رپ سپ ، .دننز  یم  لاب  يرگید  نوناق  رادم  رب  هاوخ ، نامـسآ  ناباقع  اّما  دراد ؛ هاگن  دوخ  رد  دـناوت  یم  ار  هتـسکش  ياه  لاب  اهنت  اه ،
هک هاگ  نآ  ات  منیـشن و  یم  دنا ، هدـش  هدـینت  میاه  تسد  ِرود  يریجنز  نانوچ  هک  متعاس  دـنب  رد  و  نامز ، ياه  هلیم  تشپ  هتـسکش ،

.مزادرپ یم  ایور  منک و  یم  اشامت  هدرتسگ ! لاب  باقع  يا  ار  وت  نیسحت ، ترسح و  هب  مشاب ،
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یسوط نیدلاریصن  هجاوخ  تشادگرزب  زور 

هراشا

هبنش هس 

دنفسا 1382  5

مرحم 1425  3

Feb. 24  . 2004

یتیاده نیسح   / قشع لابج  هلسلس 

یم الاب  ناهج  ياهراوید  زا  فجن  .تسا  هدنام  هریخ  يا  هنادواج  يوهایه  هب  رهش  .دننکـش  یم  ورف  هزات  ینایغط  رد  ِلباب  ياهراصح 
کی ناینب  .دواک  یم  ار  اه  هرانم  تسد ، هب  سوناف  خیش ، .دور 

تـسد ارف  ِنامـسآ  هب  دریگ و  یم  مرح  ياه  نوتـس  زا  ار  شراو  هّلق  هناش  تسا ، هتفرگ  ناج  شا  ینامـسآ  لایخ  رد  گرزب ، هسامح 
، خیش .تسا  هداتسیا  وپاکت  هب  شیوخ  رد  هناقشاع  دنام ، یم  هریخ 

نیلوا .دشک  یم  سفن  هزات  ییاوه  رد  مرح  .دروایب  فجن  ياه  هچوک  هب  دهاوخ  یم  ار  ایند  ياه  غارچ 

، خیش اه ، هرجح  شوگ  رد  ناذا  نیلّوا  اب  .دنا  هتشاذگ  وا  ياه  هناش  رب  ار  فجن  هزوح  ياه  تشخ 
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.دزیوآ یم  مالسلا  هیلع  ریما  ياهنت  ياه  هرانم  رب  ار  شسوناف 

نوخ شیاه  گر  رد  .دراشف  یم  لغب  رد  گنت  ار  دیفم » خیش  ، » شداتسا دای  .تسا  هدروآ  درد  هب  ار  شیاه  ناوختسا  قشع  يوداج 
مرح بیاهرتوبک  فیدر  رب  شیاه  مشچ  دنز ، یم  قرب  شیاه  هنوگ  رب  شوماخ  هلیبق  نارازه  یناتساب  يایور  .تسا  يراج  اه  هرازه 

ياه هّلق  راصبتسا ،»  » و دیهمت »  » و بیذهت »  » و تسا ، قشع  لابج  هلسلس  وا  .تسا  یناغارچ  شلایخ  ياه  نابایخ  .تسا  هدنام  هریخ 

.دزاون یم  ار  اه  یشاک  اه و  سنرقم  ماشم  شّدح  یب  يوب  زونه  ات  .تسین  اهزارف  نآ  هب  ندیسر  يارای  ار  سک  چیه  .شدنلب 
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( هغالبلا جهن  هدنروآدرگ   ) یضر دیس  تشذگرد 

هراشا

هعمج

دنفسا 1382  8

مرحم 1425  6

Feb. 27  . 2004

ییاضر هدیمح  / تشهب يوب  زا  یناهد  اب 

.دنچیپ یم  مه  رد  ور  هبور  ياه  هار  .دنبوک  یم  رس  رب  نارادازع  جنس  اب  ادص  مه  دنخرچ و  یم  داب  رد  هایس  ياه  نهاریپ 

یم روبع  يوب  تا  یلاوح  ياوه  .دوش  یم  شوماخ  تا  یمدق  کی  رد  دیشروخ  دنبن ، ار  تیاه  کلپ  دهد ، یم  تشهب  يوب  تناهد 
هشیمه دزوس ، یم  تیاه  مشچ  رد  هک  یبورغ  هب  ور  اه  هرجنپ  نیا  .دننازیوآ  تناتسد  هخاش  زا  هک  يا  هتخوس  ياه  هراتس  يوب  دهد ،

هچ نآ  ره  راذگب  .تسا  زاب  ندیرپ  يارب 

ار تا  یگدـیمخ  ورف  كاخ ، رد  .تسا  هداتـسیا  راوتـسا  تیاه  هناـش  رب  نامـسآ  .دزیرب  نوریب  راو  هراّوف  تناـهد  زا  قشع ، هژاو  هژاو 
هدروخ زییاپ  ياه  هخاش  زا  رت  کشخ  ار  تشـالت  ياـه  تسد  .مهاوخ  یمن  هتـسب  ار  تنـشور  ياـه  مشچ  كاـخ ، رد  .مهاوخ  یمن 

! راوگان ياه  قافتا  يوب  خیرات ، دریگب ؛ نتسیرگ  يوب  اوه  راذگن  .مهاوخ  یمن 
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ار تیاه  مشچ  .عولط  يارب  یقفا  و  ندوشگ ، لاب  يارب  ینامـسآ  تسین ؛ نتـسیرگ  يارب  یجنک  .دـنبن  رات  اـهراوید  رب  هعجاـف  راذـگن 
تیاه مشچ  رادم  نوچ  سپ ، نیا  زا  يا  هناورپ  چیه  يا ، هتسب 

.نامسآ زا  ناگراتس  هک  نانچ  نآ  دنا ، هتخیر  ورف  كاخ  رب  کشخ ، ياه  هناورپ  .دخرچ  یمن 

وت زا  دعب  ِغارچ  ِدتفین  داب  تسد  هب 

وت زا  دعب  هغالبلا  جهن  هثداح  تسد  هب 

رادـماو خـیرات ، .هدـش  شوماخ  كاخ  رد  تیاه  مشچ  هچ  رگا  ینک ، یم  هاگن  هدـیمخ  كاـخ  رد  تتماـق ، هچرگا  يا  هداتـسیا  وت  و 
.یشاب كاخ  رد  هچرگا  تسه ، وت  رد  هچ  نآ  دوب ، وت  رد  هچ  نآ  تسوت ، رادماو  خیرات  .هتفخن  رحس  ات  ياه  مشچ  نویدم  تسوت ،

لد نوخ  جوم ، جوم  اه  لاس  یگداتـسیا ؛ تماقتـسا و  اه  لاس  هدـنکارپ  قاروا  مالـسلا ؛ هیلع  یلع  توکـس  اه  لاـس  هدـنکارپ  قاروا 
رد ار  تیاه  مشچ  كاخ ، راذگن  تسا ، هدـمآ  درگ  وت  ياه  تسد  رد  یلوم  يراوگرزب  اه  لاس  نتخیر ؛ کشا  هاچ ، رد  و  ندروخ ؛
ادص ار  تروبع  ياپ  يدایز  ياه  هار  زونه  هدزن ، جوم  تیارب  ار  شا  هتفگان  ياهدرد  هاچ  زونه  راذـگن ، مه  رب  کلپ  .دراشفب  گنچ 

.دننز یم 
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يداژن ضیعبت  اب  هزرابم  یناهج  زور 

هراشا

هبنش کی 

دنفسا 1382  10

مرحم 1425  8

Feb. 29  . 2004

ییابطابطروپ یلعدیس  / هرابود دلوت 

تغامد هب  يدـب  يوب  امتح  متفگ  مود ، راب  .يا  هدروخ  امرـس  امتح  مدرک  رکف  یتفرگ ، ار  تغامد  يدـش و  در  مرانک  زا  هک  لوا  راب 
تشه زور  نآ  مراد ؟ وت  اب  یقرف  هچ  نم  رگم  ینک ؟ یم  روط  نیا  ارچ  مدیـسرپ  مدوخ  زا  هک  دوب  موس  راب  يارب  طقف  تسا و  هدروخ 

هایـس ام  هک  منیبب  مورب و  هنیآ  يولج  دوب  یفاک  .مدـیدنخ  لوا  .میتسه  هایـس  ام  هک  تفگ  مردام  متفر ، هک  هناخ  هب  .مدوب  هدـش  هلاـس 
نویلیم نم و  هک  متفرگ  دای  مدش ، هلاس  تشه  هک  يزور  حبص  نینچ  نیا  .دیفس و  وت  و  میتسه ، هایس  ام  تفگ  هرابود  مردام  .میتسه 

.يرترب نم  زا  وت  هک  نیا  ینعی  نیا ، و  دیتسه ، دیفس  رگید  رفن  اه  نویلیم  وت و  میتسه و  هایس  رگید  رفن  اه 

یم نابایخ  ضرع  زا  مهاـب  وت ، نم و  .دوبن  هایـس  اـی  دیفـس  یـسک  میدوب ، هک  هچب  دـمآ  داـی  تشگرب ، بقع  هب  ما  هناـکدوک  هظفاـح 
اقافتا هک  ار -  نامخرس  نابز  میتفرگ و  یم  ار  رگید  کی  تسد  .میتشذگ 

لخاد ياذغ  یتح  نامیاه و  فیک  نامیاه ، سابل  .میدروآ  یم  نوریب  نارباع  يارب  دوب -  گنر  مه 

.دوب لکش  کی  مه ، نامدبس 
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هب دـیاب  نم  یهدـب و  ماجنا  ار  يراک  ره  يراد  قح  وت  هک  متفرگ  دای  .متفرگ  دای  مه  يرگید  ياهزیچ  ما  یگلاـس  تشه  زور  حـبص 
.يدوب دیفـس  وت  .يا  هتفرگ  متـسد  زا  روز  هب  هک  مدوخ  ياذـغ  زا  يا  همقل  .ینک  ترپ  میارب  يا  همقل  اـت  منک  هاـگن  وـت  ياـه  تسد 

.دوب وت  اب  قح  هشیمه 

، يدش یم  در  ام  هناخ  لباقم  زا  یتقو  .یتسه  بابرا  وت  هک  دنتفگ  یم  همه  .دوبن  وت  ریـصقت  .يدش  نم  بابرا  لاس ، تشه  وت  دعب  و 
: دز یم  دایرف  مردام 

.نک مالس  وا  هب  دوش ، یم  در  کچوک  بابرا  ناج ! - 

: داد یم  روتسد  مردپ  دیتفر ، یم  اسیلک  هب  تردام  ردپ و  اب  نابایخ  يوس  نآ  زا  اه  هبنشکی  یتقو  ای 

.رادرب شرسپ  بابرا و  يارب  ار  تهالک  ناج ! - 

.يدوب دیفس  وت  .یتسه  بابرا  وت  هک  دنتفگ  یم  مه  وت  ردام  ردپ و  دیاش 

مدـیمهف داتفا ، هار  هب  وت  تروص  يور  نوخ ، ياه  هرـش  هک  یتقو  .متخومآ  يرگید  ياهزیچ  ما  یگلاس  هدزناش  زور  نیلوا  حبـص  اما 
.رتمک هن  رتشیب و  هن  تسا ، زمرق  نم  نوخ  لثم  وت  نوخ  هک 

حبص .تسا  هدش  هتخاس  اه  بابرا  رس  نتسکش  يارب  گنس  الـصا  دنکـش و  یم  گنـس  اب  مه  دیفـس  ياه  بابرا  رـس  هک  متفرگ  دای 
اهر نم  يوس  هب  ار  تگس  وت  یتقو  ما ، یگلاس  هدزناش  زور  نیلوا 

.دسرت یم  نم  گنس  زا  مه  وت  گس  هک  مدیمهف  مه  زاب  يدرک ،

رد دیفـس  گنـس  هک  نیا  بیجع  و  يدیـسرت ، یم  گنـس  زا  وت  .مدرکن  اهر  ار  گنـس  رگید  ما ، یگلاس  هدزناش  زور  نیلوا  حبـص  زا 
.دناسرت یم  ار  دیفس  بابرا  نم ، هایس  ياه  تسد 

گنس هک  مدوب  هتفرگ  دای  رگید  ما ، یگلاس  راهچ  تسیب و  زور  نیلوا  حبـص  .مشاب  روبـص  هک  متفرگ  دای  نم  تشذگ و  لاس  تشه 
.منزب دنخزوپ  ملد  رد  وت  ندوب  بابرا  رکف  هب  مزادنیب و  نیمز  هب  ار 

مـشوگ رد  لبق  زور  یـسک  .هدرب  نم  هن  یتسه و  بابرا  وت  هن  .میربارب  مهاب  وت  نم و  هک  مدرک  عورـش  رکف  نیا  اب  ار  زور  نیا  حـبص 
«. تسا رترب  تسا ، رتاوقتاب  هک  نآ  : » دوب هدناوخ 

يرگید رب  یـسک  هک  متـشاذگ  ناهج  هب  اپ  یهاگآ  نیا  اب  راب  نیا  .مدش  دلوتم  رگید  راب  ما ، یگلاس  راهچ  تسیب و  زور  نیلوا  حبص 
.درادن يرترب 
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مالسلا هیلع  اضر  ماما  مرح  رد  بمب  راجفنا 

هراشا

هبنش هس 

دنفسا 1382  12

مرحم 1425  10

Mar. 2  . 2004

یناهارف یناچیم  يدهم  ! / نات ینازرا  خزود  هفرط  کی  طیلب 

و دـمآ ، یم  شیپ  تفاکـش و  یم  هک  مدـید  ار  اوه  .دـیبوک  مه  رد  ار  سدـقم  مرح  نآ  رگناریو ، یجاوما  بیهم و  یـشّرغ  هاگان ، هب 
، دنتـسشن یم  ورف  نارتوبک  يرآ ، ...و  دـندیزرل  یم  دوخ  هب  يا  هظحل  دـنداتفا و  یم  ورف  اه  هتـسدلگ  زا  کی  هب  کی  هک  ار  نارتوبک 

دننیچرب يا  هناد  هک  نآ  یب  دنداتفا  یم  رپ  یب  لاب و  یب  کشخ ، يولگ  اب  هکلب  ناریاز ، تمحرم  ياه  مدـنگ  رطاخ  هب  هن  راب  نیا  اّما 
.دنشونب یبآ  ای 

یـضوح هک  قیمع -  نانچ  ییاپ  ّدر  زیگنا و  تبیـصم  نانچ  یناراگدای  اّما  دـنتفر ؛ ناشن  یب  دـندیرغ و  یناهگان ، رد  رگناریو ، جاوما 
هک ییاه  نوخ  نیرت  خرس  ضوح  دنتشاذگ ؛ اج  هب  نوخ -  زا  بلابل  دش 

حیرـض هب  اه  نرق  هک  یتّلم  نهذ  زا  دنوش و  یمن  كاپ  سدـقم  حیرـض  هرطاخ  زا  زگره  هک  ییاه  نوخ  دـش ، دـنهاوخن  هتخل  زگره 
.دنا هدرپس  هسوب 

یم هچ  نآ  .ار  ناهانگ  یب  ِناج  ياهب  هن  دنسانش و  یم  حیرض  تمرح  هن  دنا ، هدرپس  سیلبا  هب  راسفا  هک  تریـس  تشز  نارودزم  نآ 
ریوصت دشخب و  یم  تّذل  ار  ناشماشم  هک  تسا  نوخ  يوب  دنسانش ،

هک ییوگب  رگا  دندنخ ، یم  ناشیا  .دنک  یم  باریس  ار  ناشحور  هک  هدیرد  مه  زا  هراپ  هراپ  ياهرکیپ 
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ياهراوید رب  هدـش  هدـیبوک  ياه  نوخ  ریوصت  رگا  دـندنخ  یم  و  تسا ، هدرک  میتی  ار  دـنزرف  اه  هد  ناـشریقح ، بمب  رگناریو  جاوما 
یجوز ِلسع  هام  هک  دننادب  رگا  دندنخ  یم  و  یهدب ؛ ناشناشن  ار  مرح 

زا ار  یگدنز  دنتساوخ  یم  هک  دوب  نیا  ناشمرج  اهنت  هک  یقـشاع  جوز  .دنا  هدرک  لدبم  ییاه  هداوناخ  ِيراوگوس  ِلصف  هب  ار  قشاع 
اه نیا  همه  هب  يرآ ، .دننک  زاغآ  ترایز  زاین و  زار و  اب  حیرض ، رانک 

یم يروآدای  دوخ  دیلپ  نهذ  رد  ار  مرح  ياه  يراک  هنیآ  نتـسکش  نتخیر و  ورف  ریوصت  هک  هاگ  نآ  دنرب  یم  تّذـل  .دـندنخ و  یم 
هناشن هب  شتسد  ود  ره  دوب و  هتفرگ  الاب  تمس  هب  اعد  يارب  ار  شا  هرهچ  هک  قشاع  یناسنا  نتـسشن  نوخ  هب  زا  دنرب  یم  تّذل  .دننک 

.دوب هدیشک  دق  نامسآ  هب  راو  هلعش  شهاوخ ، زاین و 

رتشگنا زونه  هک  جنرآ  زا  هدیرب  ناتسد  نآ  هک  ارچ  نات ؛ هنابـش  ياه  سوباک  ساره  زا  دیریمب و  مرـش  زا  کنیا  قفانم ! نامیخژد  يا 
رد هجنپ  هناقـشاع  هک  یناتـسد  نامه  حیرـض ، زا  زونه  اه  تشگنا  دوب و  نازیوآ  شیاه  تشگنا  زا  زونه  حـیبست  دنتـشاد و  تسد  هب 

هک نانچ  نآ  دوب ، هدنکفا  حیرض 

نیا رد  تسد  اه  نویلیم  هدش  هصالخ  هک  ناتـسد  نامه  يرآ ، دـنک ، ناشیادـج  قوشعم  تحاس  زا  تسناوتن  مه  هنوگ  نآ  يراجفنا 
طیلب درـشف و  دـهاوخ  هظحل  کی  رد  ار  امـش  کـت  کـت  هرجنح  ناـتفوخم ، ياـه  سوباـک  جوا  رد  بش  کـی  دـنا ، عیـسو  نیمزرس 

.درک دهاوخ  ورزر  اجکی  امش  همه  يارب  ار  خزود  راطق  هفرطکی 

ییاضر هدیمح  / قافتا غاد  ياه  سفن 

قافتا غاد  ياه  سفن 

ییاضر هدیمح 

!؟ ناطیش ياه  لاگنچ  اب  هدروخ  دنویپ  ناتیاه  تسد  يا  دیا ، هتفر  هناشن  ار  كاخ  ياجک 

مادک میرح  دنا ؟ هتـسشن  هراظن  هب  ار  موش  هعقاو  مادک  لاب  نینوخ  نارتوبک  دیا ؟ هتفر  هناشن  نتخیر  ورف  دصق  هب  ار  دیـشروخ  هنوگچ 
مارآ تاحفـص  یباوخ  هچ  تسا ؟ هدرب  توکلم  یگتـسویپ  مادـک  رد  گنچ  موش ، ياه  تسد  نیا  دـیا ؟ هتـسکش  ار  سّدـقم  كاخ 

هثداح ضبن  تفشآ ؟ دهاوخ  ار  كاخ 
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، قافّتا نیا  .دهد  یم  خلت  یقافّتا  يوب  اوه  .دبات  یم  برطضم  دیشروخ  .دنز  یم  هشیمه  زا  رتدنت 

.داتسیا دهاوخ  زاب  تکرح  زا  ار  اه  هیناث  هک  دیزرل  دهاوخ  نانچ  نآ  تانئاک  نوتس  .تخیر  دهاوخ  مه  رد  ار  كاخ  راوتسا  ناکرا 

دود و نایم  ار  نحـص  ریاز ، ِنارتوبک  نانچ  مه  دـیآ و  یم  دـنب  كاخ  سفن  .دوش  یم  زیربل  خـیرات  ماشم  .دـهد  یم  هعجاف  يوب  اوه 
.دننک یم  فاوط  رابغ ، نوخ و 

هراتس ياه  بش  باوخ  سیلبا ، ههقهق  و  درب ، یم  اوه  رد  گنچ  ناطیش ، ناتـسد  .دنک  یم  رتسکاخ  ار  هعجاف  قمع  توکـس ، يادص 
تفگش ینارکوش  سوت ، راب ، نیا  .دنکش  یم  مه  رد  ار  مرح  ناراب 

یم لاب  شا  یگتخیر  ورف  رد  دـننز و  یم  هرگ  حیرـض  هب  ار  ناشیاه  لاب  رتوبک ، رازه  راب ، نیا  .دـشک  یم  ورف  ماک ، رد  هعرج  هعرج 
.دنیاشگ

رد توکس ، ربص و  ياه  هظحل  رد  قیمع ، یضغب  رد  اوه  دتفا و  یم  ورف  سیلبا  هرهچ  زا  باقن  .دوش  یم  هدیـشک  مه  رد  رهـش  هرهچ 
قافّتا راوگوس  خیرات ، .دچیپ  یم  مه  رد  قافتا  ِغاد  ياه  سفن  مره 

.دنشک یم  رپ  حیرض ، زا  رتوبک  نارازه  دبات و  یم  هشیمه  زا  رت  کیرات  دیشروخ ، و  تسا ،

ص:54

هرامش 58 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 294زکرم  هحفص 86 

http://www.ghaemiyeh.com


يراکوکین ناسحا و  زور 

هراشا

هبنش جنپ 

دنفسا 1382  14

مرحم 1425  12

Mar. 4  . 2004

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / میناشفارب لگ  ات  ایب 

زا هچنغ  نیلوا  لثم  ار ؛ راهب  مه ، ناکدوک  دمهف ! یم  راهب  ار  ناکدوک  اه ! ینامداش  روش  زا  یقرب  دـصقر ، یم  ناکدوک  مشچ  رد  ... 
! سالیگ هفوکش 

! ... میا هدرب  دای  زا  تسه ، اه  لاس  ار ؛ دوخ  زج  وت ، نم و  اّما  هآ !

زا رت  هتـسخ  هشیمه  هک  يا  هیاسمه  .میدـشن  شهاگن  يایند  كرد  هب  رداق  ام  دوب و  اهنت  هشیمه  هک  ار  يا  هیاـسمه  میا ، هدرب  داـی  زا 
؛ دوب هدرک  وت  نم و  هب  ار  شـشرافس  رایـسب  دنوادخ ، هک  يا  هیاسمه  .درک  یم  یفخم  بش  یکیرات  رد  ار  شیاه  تسد  لوات  شیپ ،

نامیور هب  هاگ ، چیه  وا  یلو 

.میدش لفاغ  وا  لاح  زا  ام  یلو  دوبن ، لفاغ  ام  لاح  زا  وا  .درواین 

يایند دـنهد و  یم  ّتیمها  زیچ  ره  زا  رتشیب  ندیـشوپ ، ون  ندـش و  ون  هب  هک  یناـکدوک  میمهفب ! ار  راـهب  ناـکدوک ، لـثم  اـت  اـیب  اـیب !
یمّسبت ات  ییاجک  درمناوج ! يآ  .دننک  یمن  غیرد  سک  چیه  زا  ار  ناشمّسبت 
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؛ تدنمناوت ناوزاب  تسود و  ْتواخس  ياه  تسد  هنارکش  هب  نتشاد !؟ هنارکش  هب  یناشنب ، اه  بل  هب 

ياه تسد  اب  ینآ ! راوازـس  هک  نیرفایب ! يراـهب  اـه ، لد  ِناتـسنازخ  رد  راـهب ! ندـمآ  زا  ناـمداش  يآ  .یگدـنز  ياـمرگ  هنارکـش  هب 
! ار ینابرهم  رازفا  ياپ  ناگدز ،» امرس   » ياپ رب  ناشوپب  مرگ ، ياه  تسد  اب  ار ! يزاونلد  سابل  نامیتی ،»  » ِتماق رب  ناشوپب ، شیوخ 

! ناگراوآ ِیلین  نت  رب  ار  وزرآ  یبآ  نهاریپ  ناشوپب  زبس ، ياه  تسد  اب 

لد یتسد ز  میرآرب ، ات  ایب  »

« لِگ ادرف ز  دروآرب  ناوتن  هک 

زا یتمسق  ار ، نامتقادص  زا  یتمـسق  تشاد -  هارمه  هب  یـشوخ  تارطاخ  هشیمه  هک  یناراهب  يداش -  زیربل  ناراهب  هنارکـش  هب  ات  ایب 
نام « یناهج نیا   » ياه هتخودنا  زا  یتمسق  ار ، نامزبس  ياه  مّسبت 

! مینک زیراو  ینامداش ، زا  نامورحم  باسح  هب  ار ،

، راهب هک  هنوگ  نامه  میهاوخن ! نامدوخ  يارب  اهنت  ار  راهب  هدادن ، نانآ  هب  ییافوکـش  ِتصرف  هاگ  چـیه  هنامز ، هک  ینانآ  رطاخ  هب  ایب 
.دربب اه  هناخ  کت  کت  هب  ار  نیدرورف  رطع  هک  دراد  تسود  دناد و  یم  همه  ِنآ  زا  ار  دوخ 

هتشاگنا خبطم  دود  ار  ناشلد  هآ  تساه ، لاس  هک  یناکدوک  میشاب ! راوید  يوس  نآ  ِناکدوک  ینامداش  ریفس  زورون ،»  » هناتسآ رد  ایب 
.میا

هدرمژپ هدشن ، افوکش  میتی ،» ياه  هچب   » لد رد  هک  ییاهوزرآ  میشاب ! اهوزرآ  ِینامک  نیگنر  ياه  هظحل  ریفس  راهب ، هناتـسآ  رد  ات  ایب 
.دنا

مالسلا هیلع  یلع  نانمؤمریما ، الوم  ناهج ، ناگشیپ  تواخس  رورـس  یگدازآ ، ْورَـس  نیرتزبسرـس  هب  ادتقا  نیدرورف ، هناتـسآ  رد  ات  ایب 
: دنیامرف یم  هک  مییامن 

، سپـس دوش ؛ مولعم  شا  یگرزب  دوخ  اـت  نآ  ندرمـش  کـچوک  تسخن ، هویـش : هس  هب  رگم  تسین  رادـیاپ  مدرم  ياـهزاین  ندروآرب 
(1)« .دیآ اراوگ  تماک  هب  ات  نآ  ندروآرب  رد  باتش  هاگ ، نآ  و  دوش ؛ راکشآ  دوخ  ات  نآ  نتشاد  ناهنپ 

مامت هشیمه  دـشخب ، یم  هک  يدـنوادخ  ِدزن  لمع ، نیرتابیز  يافـص  مینیـشنب ! قافنا »  » يافـص ياشامت  هب  و  میناـشفارب » لـگ   » اـت اـیب 
ره دـیلک  تسوا  تسد  هب  و  ریپ ، ناوـج و  كدوـک و  هب  درم ، نز و  هـب  دـنمتورث ، ریقف و  هـب  تـسود ، نمـشد و  هـب  ار  شا  یناـبرهم 

.یجنگ
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رد راهب ، يابیز  ياهزور  نیزاغآ  رد  یناحتما  .تسوت  نم و  يزارفارس  ناحتما  نامز  کنیا ،

راشرـس مالـسلااهیلع ، يربک  بنیز »  » ناوراک رطع  و  البرک ،» رطع  «، » بیـس رطع   » زا هک  يدیع  دیع ،»  » نیگآرطع نادادـماب  نیزاغآ 
شتاـظحل ياـشامت  هب  ار  همه »  » دـیاب تسا و  هدیـشخب  اـنعم  یگدـنز  گـنراگنر  باـق  رد  ار  يداـش »  » و هودـنا »  » هک يدـیع  .تسا 

.دناوخارف

ِیلیـس زا  تروص ،»  » هشیمه هک  یناگدنامرد  مینک ! میـسقت  ناگدنامرد  نایم  ار ، نامتقادص  مامت  میوش و  هارمه  لد  ناوراک  اب  ات  ایب 
.دنا هدنامن  نان  ود  ِّتنم »  » راظتنا رد  دنا و  هتشاد  خرس  تزع ،
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يراکتخرد زور 

هراشا

هعمج

دنفسا 1382  15

مرحم 1425  13

Mar. 5  . 2004

مادقا ینارماک  دمحم  / ندز هناوج  تأرج 

! اه هظحل  سفنت  رد  هدرک  هشیر  يا  و  راوتسا ؛ ییافوکش  نیرتزبس  يا  تخرد !

! نیمز نامز و  ِزاین  ياه  هخاشرس  يا  و  تعیبط ؛ یتفگش  نیرتراشرس  زا  تخرد !

! ازف یتسه  تتوارط  يا  و  شخب ؛ حور  تا  هیاس  يا  تخرد !

! يرارق یب  رتفد  گرب  گرب  يا  و  راوتسا ؛ هدروخ  ناراب  سیدنت  يا  تخرد !

.ددنویپ یم  یشومارف  قیمع  باوخ  هب  دوش و  یم  مگ  هایس  یسفنت  رد  نم  یتسه  مامت  یتسین ، وت  هک  یتقو  تخرد 

.ندییور ناوت  ار  رهم  مادک  تسا و  ندز  هناوج  تأرج  ار  قوش  مادک  یتسین ، وت  هک  یتقو  تخرد !

!؟ تسین وت  ياه  گرب  گنر  زبس  تولخ  نامهیم  تایح و  نیمادک  تسین و  وت  راد  ماو  ییابیز  مادک  تخرد !
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تـسد نیمادک  دـیوپ ، یم  هار  وت  تولخ  ياه  هچوک  هب  هاگن  هنزور  زا  باتفآ  دوش و  یم  وت  ياه  هرجنپ  نامهیم  راهب  یتقو  تخرد !
نوگنرس ار  لامالام  ساسحا  همه  نیا  هک  دهد  یم  هزاجا  دوخ  هب 

!؟ دنک

تسا و هدییورن  نیمز  نهذ  رد  يا  همـشچ  چـیه  تسا  ینامز  رید  هک  نادرگب  ناگدـنرپ  زاوآ  تمـس  هب  ار  تیاه  هقاس  هاگن  تخرد !
! تسا هدیچوک  وت  یب  تسا ، زاورپ  هچ  نآ  ره 

، ییافوکـش هچغاب  رد  ار  وت  یناراـب ، دـّلوت  کـی  رد  اـت  نک  افوکـش  ار  میاـه  تسد  شخبب و  نم  هب  ار  تیاـه  هناوج  هحیار  تخرد !
.منک يراهب  ياه  هظحل  نامهیم 

.مشاب هتشاد  دوخ  اب  هشیمه  ار  وت  يزبسرس  هناشن  ات  مدوجو ، ریمض  رد  ار  ترهم  مراک و  یم  نیمز  رد  ار  وت  تخرد !
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یّلح همالع  تشذگرد 

هراشا

هبنش

دنفسا 1382  23

مرحم 1425  21

Mar. 13  . 2004

یتیاده نیسح   / دنوادخ فصو  یب  نامشچ  رد  فاص 

.تسا هتـسب  ار  دیاقع  ناریگ  هندرگ  مامت  ِهار  تا ، « مالک  » ریـشمش .تسا  عّیـشت  گنهآ  برـض  یعادـت  تیاه ، بل  رب  تاملک  باتش 
زا راودیشروخ  .دیآ  یم  تراتسد  زا  ریصن  هجاوخ  يوب  تسرد 

ياه مدق  نینط  .دنشخرد  یم  نارگن  ياه  نامسآ  رد  یناگراتس  لثم  تیاه  مشچ  .یشک  یم  رـس  دارملا » فشک   » لالز ياه  هچیرد 
تاهبـش ِرگنایغط  لین  رب  هک  تسا  ییاصع  تریذپان  یگتـسخ  ياه  تسد  رد  ملق  .تساه  هناخباتک  نادـیواج  یتخبـشوخ  تراوتـسا 

.دنارذگب تعیرش  راوید  رب  نامیا  قشع و  ِرس  تعامج ، نیا  ِکچوک  گرزب و  ات  دروش  یم 

هفسلف ّتینالقع و  یناتساب  نوخ  تنایرش  رد  .دریگ  یم  ناج  وت  هاگن  زا  هعیش » مالک  ! » هنادواج يا 

دنلب هناـش  رب  .دـنَاوت  دارملا ، فـشک  دـیرم ، ناـیوپهر ، .يرب  یم  لـّمأت  ناـبیرگ  رد  رـس  تضاـیر ، سیخ  نامـشچ  اـب  .تـسا  يراـج 
ياه مشچ  .يوش  یم  قرغ  ّریحت  قارشا و  ِمیدق  ياه  ضوح  رد  تانکمم ،

.يا هتشاذگ  رشع » يداح  باب   » رب ار  تجورع  ياه  نادمچ  .دنتریح  ياه  بادرگ  مارآان  نایهام  وت 

.دزرل یم  تیاه  کلپ  ریز  یغارچ  يا ؟ هدنام  ریطاسا  نسوت  نیمادک  راظتنا  رد 
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یم هریخ  دنوادخ ، فصو  یب  نامـشچ  رد  فاص  موش و  یم  رت  گرزب  موش ، یم  گرزب  .دروخ  یم  ناکت  ملد  رد  گنر  یب  ياوه 
رهش هدیمخ  ياه  هناش  رب  هک  تسا  رّکفت  توبات  منک  یم  ّسح  .منام 

تیاه تسد  رهش و  شوغآ  رد  تیاه  مشچ  .تسین  ندناشفا  لای  يارای  ار  یمیـسن  چیه  .تسا  هداتفا  مه  رد  تخـس  اوه  .درذگ  یم 
.دیجنگ یهاوخن  زاورپ  یب  ياه  ماب  رب  هاگ  چیه  وت  .تسا  اه  هنارک  یب  رد 

يارای ار  سک  چـیه  .دـنریگ  یم  مارآ  تکانزوس  ياه  همزمز  اب  نامـسآ  نادـهاش  .یخرچ  یم  اروام  رد  نابوک  ياپ  ناشفا و  تسد 
، لالز ياه  هنییآ  .يدرون و  یم  رد  ار  مالک »  » روانهپ نامسآ  لقن ، لقع و  گرتس  ياه  لاب  اب  راو  هدنرپ  .تسین  تزارد  هار  ندومیپ 

مارآ تیاه  هچقاط  یگشیمه  ّتنس  رب 

.دنریگ یم 
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ینیمخ دمحادیس  جاح  تشذگرد 

هراشا

هبنش ود 

دنفسا 1382  25

مرحم 1425  23

Mar. 15  . 2004

یتیاده نیسح  / هآ ياه  هدرپ  نیرخآ  رب 

.تسا هداتسیا  نیمک  هب  خلت  یتبیه  اب  نازخ  اّما  تسا ؛ کیدزن  ناراهب 

دش نوزفا  لد  رد  مغ  درب ، لد  زا  مغ  هک  دمآ  راهب  »

« دش نوخ  لد  ناج و  نادنخ  ورس  نآ  مغ  زک  میوگ  هچ 

، ناتـسمز و  هتفرگ ، اوه  .تسا  هداتـسیا  هشیمه  زا  رتاهنت  راب  نیا  ناراـمج  دروآ !؟ دـهاوخ  باـت  یـسک  هچ  ار  ریگارف  یتخبروش  نیا 
يوب كاخ ، رخآ  لّوا و  .دزات  یم  بوک  ناوختسا  كانزوس و 

درم .دنوش  یم  رشتنم  هنوراو ، ِتاملک  تسا و  هداتسیا  تایح  گر  رد  یگدنز  نایرج  .دهد  یم  گرم 

يوناز رب  نابایخ  .درگن  یم  ریدـقت  نامـشچ  هب  ندوب ، نتفر و  يوپاکت  رد  هللا ، همحر  ماما  رارـسا  هنیجنگ  بالقنا ، تخـس  ياـهزور 
، رهش .دوارت  یم  یمغ  ربخ ، ياه  بل  زا  .تسا  هدش  مخ  شیوخ  هدرمژپ 

هک تسا  هدنامن  دنفـسا  نایاپ  هب  يزیچ  دنز ، یم  خـی  شیوخ  نیلّوا  ياه  هّلپ  رب  راهب  .نیگمرـش  اه  يرازگربخ  تسا و  رادـبت  رـسکی 
.دوش یم  زاغآ  هرابود  ناتسمز 
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گنچ تعامج  ناوختـسا  رد  هودـنا  يامرـس  تسین ، هعجاف  نیا  ندورـس  يارای  ار  تاملک  .دوش  یم  هدرتسگ  مغ  هیاس  اه  لد  ماب  رب 
.تسا هتخادنا 

اب ار  تا  یناریح  .تخیر  یهاوخ  نابیرگ  رد  ار  شیوخ  هودـنا  ناروف  .ینک  یم  مگ  ار  تیاـپ  تسد و  قشع ، هثداـح و  ناـیم  ییاـج 
ياه هنوگ  .تسین  ترادولج  سک  چیه  .یشک  یم  دایرف  ناهد  مامت 

رد .دود  یم  لاصیتسا  هصغ و  ياه  هزادـگ  زا  يدور  تنایرـش  رد  .ینک  یم  ناـهنپ  تا  هتخیر  ورف  درـس و  ياـه  تسد  رد  ار  هودـنا 
ورف تا  هتفرگ  بش  ناماد  رب  مارآ  مارآ  و  يوش ، یم  روانش  شیوخ  نایرش 

.یکچ یم 

مامت رـس  رب  ترـسح ، زا  یناتـسد  اب  وت  و  دراشف ، یم  نیدرورف  يولگ  رب  ار  شیاـه  همکچ  تسا ؛ هدـش  زاـغآ  هناـمحر  یب  ناتـسمز ،
هدرن رد  هجنپ  .یـشاپ  یم  ورف  مه  زا  راز  راز  يراذـگ و  یم  هللا  همحر  ماما  ناماد  رب  ار  ترـس  .يوش  یم  راوآ  كاـخ ، ياـه  هچوک 

راورتوبک رگید  يدرم  گرزب  .درذگ  یم  درس  نیگنـس و  وت  رد  ناهج  ...اّما  يوش  یم  رعـش  هملک  هملک  يا و  هتخادنا  هینیـسح  ياه 
ترهش نامسآ  زا 

رب ار  كاخ  درس  معط  وت  و  دلان ، یم  نامسآ  ياه  هچوک  رد  میتی  یکدوک  نوچ  دیشروخ  .تسا  هدیرپ 

شیوخ رد  تسا ، هتخیر  ورف  نارامج  ياه  هدرن  زا  هک  تیاه  تسد  اب  .یشچ  یم  تنازرل  ياه  هناش 

مالـسلااهیلع ارهز  تشهب  ياهراوید  رب  رگید  رابکی  ار  ریگ  سفن  ِتشحو  نیا  .تسانـشآ  وت  اـب  سرون ، ِساره  نیا  .يروخ  یم  هرگ 
.يا هتسیرگ 

شیوخ یتقاط  یب  ِرادم  رب  تعامج  ینک ؟ یم  سح  رهش  ياه  هشیش  رب  ار  تیاه  سفن  نیرخآ  دجنگ .» یمن  مرواب  رد  وت  قارف  مغ  »
.دنا هداتسیا  زامن  هب  تدوجو  مامت  منک  یم  سح  .تسا  شوماخ  تا  هرهچ  .دنخرچ  یم 

.دش دهاوخ  ریخبت  هآ  ياه  هدرپ  نیرخآ  رب  تدنلب  مان  یب  هلیبق ، مامتان  جنر  دمحادیس ! جاح 
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قارع یثعب  میژر  طسوت  هچبلح  ییایمیش  نارابمب 

ینوطالقس میرم  / تسا هدرک  میتی  ار  اه  هناخ  گرم 

تسا هدرک  میتی  ار  اه  هناخ  گرم 

ینوطالقس میرم 

هدنزوس ياه  ناهد 

رو هلعش  ياه  ضغب 

هدرک مرو  ياه  مدق 

؟ نتسیز ِهوبنا  ینشور  تساجک 

؟ زاب ياه  هرجنپ  سفنت  تساجک 

؟ امرخ ناتخرد  هزات  ياوه  تساجک 

؟ رطعم ياه  نادلگ  توارط  تساجک 

؟ اه نابایخ  نیا  رس  رب  هدمآ  هچ 

؟ مکارتم داسجا  نیا  رس  رب  هدمآ  هچ 

؟ رهش هناکدوک  ياهدنخبل  رس  رب  هدمآ  هچ 

؟ اه کشجنگ  رس  رب  هدمآ  هچ 

؟ اهور هدایپ  ناتخرد  رس  رب  هدمآ  هچ 

؟ اهور هدایپ  ناتخرد  رس  رب  هدمآ  هچ 

؟ دنا ناج  یب  اهرازمدنگ  ارچ 

؟ دنا هدیکشخ  اهرازتشک 

؟ دندکار اه  بآ  ارچ 
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؟ دنا هدز  لوات  اه  یهام  ارچ 

؟ ندیرپ ياوه  تساجک 

؟ رهش رس  رب  هدمآ  هچ 

تسا هتفرگ  رگ  اه  هنوگ  رب  مخز ،

تسا هدرک  نشور  گرم  هقرج  ار  اه  هچوک  يولگ 

دنا هتخیر  ورف  یناریو  شوغآ  رد  اهراوید 

دیآ یم  ناراب  دنت  يوب 

هدنشک یّمس و  یناراب 

اه نابایخ  یلاوح  رد  دنکارپ  یم  گرم  يوب  ... 

، قرب غارچ  ياهریت  ریز  رهش ، ياه  هرجنپ  تشپ 

هچبلح

كاخ رب  هداتفا  يرهش 

گرم زا  هدیچیپ  مه  رد  يرهش 

دولآ فک  یناهد  اب 

هدز لوات  ییاه  بل 

مروتم ینامشچ 

مومسم مکارتم  ياهربا  هانپ  رد  يرهش 

لدرخ زیرکی  ياه  ناراب  ریز 

گرم شوغآ  رد  هانپ  یب  ینز 

ندنام هدنز  نیریش  باوخ  رد  یکدوک 
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كاخ رد  هدش  هلاچم  يدرم 

هچبلح
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ینوطالقس میرم  / شوماخ مومسم و  رهش  نیا  ، رهش

دنز یم  مدق  اه  نابایخ  رد  گرم 

دور یم  الاب  اه  ماب  زا  رگناریو ، ياه  هلعش 

دنشوپ یم  هایس  سابل  اهراوید 

دناوخب تبیصم  تسین  یسک 

دراذگب هناش  رب  ار  اه  توبات  تسین  یسک 

دشوپب نفک  رهش  ناج  یب  نت  رب  تسین  یسک 

نیشن هلجح  ياه  نابایخ  رس  دراذگب  عمش  تسین  یتسد 

تسین رادیب  سک  چیه 

دنز یم  ههیش  دزات و  یم  بسا  گرم 

تسا دمآ  تفر و  رد  اه  هناخ  رد  هنامحر  یب  نت ؛ رب  ازع  نهاریپ  گرم 

هچبلح

هتخوس ياه  هخاش  رب  هدرم  يا  هدنرپ 

نیمز رد  هدرم  ورف  يدبا ، شمارآ 

ناهج ناریو  نت  رب  یگشیمه  یمخز 

نامسآ هتفرگ  رُگ  يولگ  رد  هدنشک  ییاه  هفرس 

هچبلح
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يرتسکاخ هراومه  خلت و  يا  هصق 

لدرخ زا  رابکشا  حورجم و  ياوه 

ناسنا ندش  نوگنرس  خیرات 

ریگ نماد  مّسجم و  غاد 

دزو یمن  رهش  رد  ییادص  ... 

تسا هدز  خی  باتفآ 

تسا نوفدم  شیوخ  رد  نیمز 

تسا هداتفا  رهش  ناج  هب  گرم  راتفک 

تسا مخز  شارخ  اهراوید 

دنا هفخ  اه  غارچ 

دزو یمن  يداب 

تسا هدیس  ام  ریاب  ياه  نیمز  يور  گرم 

دنا هدرک  فپ  ناتخرد 

دنزوس رگج  اه  بآ 

دنز یمن  مدق  اه  هچوک  رد  یسک 

دریگ یمن  یگدنز  زا  غارس  سک  چیه 

تسا هدیچوک  رهش  زا  یگدنز 

تسین يربخ  اه  مشچ  زا 

دنز یمن  هناوج  يدنخبل 

تسا هتشاذگ  اه  نابایخ  تلافسآ  رب  رس  نانز  نویش  گرم ،
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تسا هتسب  ار  اه  هرجنپ  گرم ،

تسا هدرک  میتی  ار  اه  هناخ  گرم ،

.دنز یم  هسرپ  اهور  هدایپ  مامت  رد  گرم ،

دنا هتسب  ار  ناشاه  مشچ  رهش  ناکدوک 
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دنا هدرک  شومارف  ار  ناش  يردام  رهم  نانز ،

دنتسین یگدنز  نان و  يوجو  تسج  رد  نادرم 

؛ تسین رهش  رد  یسک 

دنز یمن  رهش  ضبن  ... 

دنلول یم  مه  رد  اه  هچوک 

تسا هدرم  رهش 

مومسم ییایمیش و  رهش  نیا  رهش ؛

زورفا جنر  كرحت و  یب  رهش  نیا 

...

یتیاده نیسح  / توراب ناراب  رد  رتچ  یب 

توراب ناراب  رد  رتچ  یب 

یتیاده نیسح 

رد نازخ  .تسا  ریجنز  رد  ناراهب  همانـسانش  تیاه  لوات  یناوارف  زیخرب ! مّسجم ! جـنر  يا  .تسا  هدـش  اـه  كاـخ  همعط  تا  یناـشیپ 
سپ اپ  تا  هنیـس  ياه  هداج  زا  سفن  .تساهدایرف  هناخـشومارف  تناهد  و  رتسکاخ ، رد  تساـهر  تیاـه  فلز  .دود  یم  تیاـه  گر 

.تسا هدیشک 

لوات نوخ و  رد  رهش  مامت  اب  يوش و  یم  ناریو  رهـش  مامت  اب  .تسا  هداتفا  ناروَد  هب  ترـس  رود  هچبلح »  » یخرچ و یم  تدوخ  رود 
.دواک یم  ار  تنت  مامت  رجز ، ماذج و  يوب  .یصقر  یم 

.دعلب یم  ار  وت  ییالویه  نوچ  یلاوح ، هدش  شومارف  ياوه  .تسین  نتسیرگ  يارای  ار  تیاه  مشچ 

یم کیدزن  شیوخ  ِنایاپ  هب  .دـنزیر  یم  كاخ  رب  تیاـه  مخز  زا  هرطق  هرطق  اـه  هیناـث  نیمز ! هدـش  نیرفن  دـنزرف  هچبلح ! يا  وت ، و 
.رتسکاخ رد  ینز ، یم  گنچ  دیما  ياه  هخاشرس  نیرخآ  هب  .نوخ  رد  يوش ،

.دزادـنا یم  گنچ  تیافق  رد  گرم  یتسیا و  یم  یـسر ، یم  گرم  هب  يور و  یم  .تسوت  ياه  ناوختـسا  يوپاـکت  رد  ناـهج  همه 
.گرم ینعی  وت ، فارطا  رد  زیچ  همه 
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رگید .دندرم  هک  تناسک  همه  لثم  يریمب ؛ دیاب  .تسین  يزیرگ  ار  وت  .یـشکب  سفن  دوجو ، مامت  اب  ار  تسدارف  ِیّمـس  نامـسآ  دیاب 
شوغآ رد  ار  تنیمزرس  كاخ  .دسانش  یمن  ار  وت  مه  تا  هناخ  یّتح 
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لابند اه ، هچوک  رد  يا  هزانج  نوچ  .اه  نِش  اه و  هتوب  رس  رب  هدش  ناریو  یهاگهانپ  لثم  .شکب 

یم مامت  مارآ  مارآ  .یتفا  یم  كاخ  رب  خـلت  نیگنـس و  .ینز  یم  مدـق  توراب  ناراب  رد  سفن  یب  رتچ و  یب  .يدرگ  یم  تیاهوزرآ 
ییاه نادند  اب  اهراتفک  هک  تسا  یقاب  تنت  رد  اه  قمر  نیرخآ  زونه  .يوش 

ترکیپ رب  اهروخشال  .تسایند  ياه  هلالآ  رد  ام  یّمـس ، كاخ  نیا  .دنور  یم  تا  هناشن  هنـسرگ  صیرح و  ییاه  مشچ  اب  یـشحو و 
يا هداتسیا  دنلب  ردق  نآ  .تسا  هدیکشخ  رود  ياه  قفا  رب  تیاه  مشچ  .يوش  یم  ریثکت  ترتسکاخ  رب  راو  سونقق  وت  دنـصقر و  یم 
یم شیوخ  نینوخ  فلز  رد  گنچ  اه  هدرپ  نیرخآ  رد  يا و  هدـش  اه  كاـخ  همعط  .دـنلول  یم  تا  یناـشیپ  رب  ناـهنپ  ياـهرطع  هک 

دنهاوخ هدنز  هک  تناسک  همه  لثم  .يوش  یم  هدنز  وت  دنریم و  یم  اهروخشال  تسیاب ! دنلب  .ینز 

.دش

ییاضر هدیمح  / اه هبارخ  زا  گرم  روبع 

اه هبارخ  زا  گرم  روبع 

ییاضر هدیمح 

و دوش ، یم  راوآ  رهش  ياهراوید  دزیر ، یم  ورف  نامـسآ  دزرل ، یم  دوخ  رد  رهـش  هک  هاگ  نآ  دهد  یم  هثداح  يوب  قیاقد ، زاب  ناهد 
هزوز يادص  دهد و  یم  ناج  رهش  .دتلغ  یم  كاخ  رب  دوش ، یم  مومسم  دنک ، یم  هفرس  ار  شا  يدبا  توکـس  رهـش  ياه  توبکنع 

اه هرجنپ  .دَرَد  یم  ار  شرکیپ  اهراتفک 

، دوش یم  هدیشک  كاخ  رب  گرم  ياپ  ّدر  .دنزیر  یم  ورف  دنروخ و  یم  یمخز  ياهراوید  رب  دنشک و  یم  هزایمخ  ندش ، زاب  دیما  هب 
.دزیر یم  ورف  مه  رد  ار  كاخ  هک  نیگنس  نانچ  نآ  ییاه  شفک  اب  نهآ ، زا  ییاه  شفک  اب 

لاب نآ  رب  روخـشال  نارازه  هک  دـهد  یم  ربخ  ار  هنایـشحو  يا  هثداح  عوقو  تعاس ، دزاون ، یم  یـشومارف  ياه  هبرـض  کت  تعاـس ،
.دنیب یمن  ار  شنوماریپ  یمشچ  چیه  هک  نانچ  نآ  دنک ، یم  هایس  ار  رهـش  دزخ و  یم  رهـش  مامت  رب  تشحو  ياه  هیاس  .دنا  هدرتسگ 

ورف نامسآ  سوکعم ، شرامش  اب  نآ ، کی 

ییادص .دنزادنا  یم  رگنل  گرم  يور  نامز  ياه  هبرقع  دخرچ و  یم  هتسکش  هتـسکش  تعاس  دتلغ ، یم  نوخ  رد  كاخ  دزیر ، یم 
ياه هبارخ  رب  موش  ياهدغج  ندز  لاب  زج  و  اهراتفک ، هزوز  زج  تسین 
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رهش شوگ  رد  شیپ  یتعاس  ات  هک  ییادص  دتلغ  یم  كاخ  رب  رهش ، ياه  هبارخ  رب  گرم  ياه  ماگ  برـض  زج  تسین  ییادص  .رهش 
.دنسوپ یم  ناتخرد  دنکشخ ، یم  اهدور  دلول ، یم  ییایمیش  مومس  رد  اوه  دیچیپ ، یم 

رهش يایاوز  اه  توبکنع  تسین ، تایح  زا  یغارس  رگید  ...دنوش  یم  دوبان  همه  همه و  اه ، ناسنا  نیمز ، نامسآ ، اه ، هناخ  اهراوید ،
.دننز یم  طخ  ار 

رب ناطیش  ياه  ماگ  ّدر  رهـش ؛ ياه  هبارخ  رب  ناطیـش  ههقهق  يادص  .دنکـش  یم  مه  رد  ار  كاخ  باوخ  ناطیـش ، موش  هدنخ  يادص 
.دنک یم  رپ  ار  اضف  گرم  يوب  ...رهش و  هرهچ  رب  ناطیش  ياه  گنچ  شارخ  رهش ؛ توکس 

نهذ رد  ار  ندش  زاب  سپ ، نیا  زا  يا  هرجنپ  چیه  دنز ؛ یمن  وس  وس  یغارچ  چیه  تسین ؛ ییادـص  چـیه  دوش ؛ یمن  دـنلب  یتسد  چـیه 
نیا ياوه  سک  چیه  دهد ؛ یم  هعجاف  يوب  اوه ، دنک ؛ یمن  ریوصت  دوخ 

.دشک یمن  سفن  ار  یلاوح 

مومـس زونه  و  رهـش ؛ زا  هشوگ  ره  رد  ناطیـش  هدـنخ  زونه  اـهراتفک ؛ هزوز  يادـص  زوـنه  اـه ، هبارخ  رب  اهدـغج  لاـب  يادـص  زوـنه 
.دوش یم  كاوژپ  خیرات  تاحفص  رب  هچبلح ، نارابمب  ییایمیش 
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تفن تعنص  ندش  یلم  زور 

هراشا

هعمج

دنفسا 1382  29

مرحم 1425  27

Mar. 19  . 2004

ییابطابطروپ یلعدیس  / نایاپ کی  لد  زا  يزاغآ 

یم زاب  ندز  قرو  زا  تناتـسد  .دناوخ  یم  دوخ  هب  ار  تناگدید  دنفـسا  يزمرق 29  ینزب ، قرو  هک  ار  لاـس  ره  میوـقت  گرب  نیرخآ 
یلم يزور  دزغل : یم  هحفص  نییاپ  يوررب  یمارآ  هب  تهاگن  دنام و 

! تفن تعنص  ندش 

ره هک  هملک  جنپ  .دیآ  یمرب  نازاس  میوقت  ناسیون و  خیرات  زا  اهنت  هک  تسا  يرنه  ندرک ، ناهنپ  ار  يا  هعقاو  تمظع  هملک  جـنپ  رد 
هک یناینادنز  حورجم و  دیهـش ، نارازه  .دـشک  یم  شود  هب  دـعب  لاس  هب  ار  رفن  نارازه  شـشوک  یعـس و  ندرک  لقتنم  هفیظو  لاس 
نان هک  ینارگراک  هدیشک  جنر  ناتـسد  و  دندیدن ، ار  باتفآ  گنر  تفن ، تعنـص  ندرک  یلم  رد  تکرـش  مرج  هب  اهنت  زارد ، نایلاس 

ار شیوخ  بش 

.دندرک ناشروشک  يداصتقا  لالقتسا  يادف 

يزاغآ لاس ، ینایاپ  زور  رد  و  تراغ ، زارد  نایلاس  ناـیاپ  لد  زا  دنفسا 1329 ، رد 29  .دنراد  اه  فرح  دوخ  لد  رد  هملک  جـنپ  نیا 
.دید نمهب  دادرخ و 22  رد 15  دیاب  ار  نآ  دادتما  هک  تسا  هدروخ  مقر 
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دوخ شود  رب  ار  تلود  ناگدنیامن  زور  نآ  هک  رهشمرخ  نادابآ و  شک  تمحز  نارگراک  نادنزرف 

مه هک  دندرب  شیپ  نانچ  نآ  ار  ناردپ  هار  همادا  دندش و  دنمورب  یناناوج  اهدعب  دـنتفرگ ، نشج  ار  تفن  ندـش  یلم  دـندرک و  راوس 
.تسا هتسشن  راب  هب  ناشجنرتسد  هرمث  نونکا 

یب هک  درک  تبث  خـیرات  لد  رد  هملک  جـنپ  نیا  اما  تسین ؛ نکمم  ام  نودـب  تفن ، تعنـص  ندـش  یلم  هک  دـندوب  هتفگ  نامز  نآ  رد 
.دخرچ یم  ناریا  تفن  تعنص  ياه  خرچ  زین  نانآ  دوجو 

نداد تسد  زا  گوس  رد  هک  نیمز  نیگنـس  هایـس و  ياه  کشا  .دزادـنا  یم  هدـش  هتخیر  ياه  نوخ  دای  هب  ار  وت  دنفـسا  يزمرق 29 
قیمع ياه  هاچ  لد  زا  مه  زونه  تسا ، هتسشن  هیرگ  هب  دنمورب  ناناوج 

.دشوج یم  بونج 

نارازه رطع  وت  اب  هارمه  ینک و  یم  زاغآ  ار  دیدج  یلاس  نایاپ ، کی  رذـگ  زا  ینز و  یم  قرو  لاس  ره  لثم  ار  میوقت  گرب  نیرخآ 
.دوش یم  يراج  دیدج  لاس  لد  رد  هرطاخ  دای و 

یتیاده نیسح  / نطو هدش  شومارف  تشونرس 

نطو هدش  شومارف  تشونرس 

یتیاده نیسح 

يرادیب دهاوخ  یمن  زگره  ناطیـش  .دنک  یم  یلاخ  اهراوید  اهزیم و  رب  ار  شیاه  هدقع  .دـبوک  یم  راوید  رد و  رب  بضغ ، زا  ناطیش 
تفن نوخ و  زا  شناکتسا  هنشت و  شماک  .دنک  رواب  ار  ّتلم  نیا 

ندیراب شیاوه  رد  تنوشخ  مشخ و  ناراب  .دـنک  یم  هزم  هزم  شیاه  نادـند  رب  ار  نیمزرـس  نیا  هدرک  هرگ  ياه  تشم  .تسا  یلاخ 
ياـهالویه .دـنز  یم  قرب  يرگید  روج  هتفر  جاراـت  هب  ِكاـخ  نیا  مشچ  .دـنرادیب  يرگید  لکـش  هب  زورما  اـه  ناـبایخ  .تسا  هتفرگ 

.دننیب یم  داب  يالوش  رد  هدیچیپ  ار  شیوخ  عورشمان  زارد و  ياهوزرآ  رگرامعتسا  میخژد و 

یم اـه  هداـج  رب  شیوخ ! هتفر  تسد  زا  رورغ  يوپاـکت  رد  تشم ، رد  شتّیوـه  همانـسانش  اـب  .تسا  هدـمآ  شورخ  رد  گرزب  یتـّلم 
ریگارف ینازخ  .دنیاس  یم  اهراوید  رب  تشپ  تشحو ، زا  نیطایش  .دبوک 

.دنرادیب تعامج  باوخ و  رد  اه  نآ  .تسا  هدیسر  ارف  ناش  یتسمرس  نایاپ  .دود  یم  ناشتسوپ  ریز  رد 

شروش ناماشآ ، نوخ  .دنا  هدرک  نایغط  تفن  ياه  لکد  .دش  دهاوخ  هتسب  نارگادوس  يور  هب  اه  هاچ 
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دهاوخن هدیشون  یمیخژد  چیه  یتمالس  هب  نیمزرس  نیا  نوخ  رگید  .دروآ  دنهاوخن  باب  ات  ار  كاخ  / ییاضر هدیمح  / تفن ياه  لکد  شمارآ 

تفن ياه  لکد  شمارآ 

ییاضر هدیمح 

دواک یم  ار  كاخ  شرگوجو  تسج  ياه  هاگن  هک  سیلبا  و  باتفآ ، هایـس ، يالط  جیلخ ، جوم  جوم  يادص  ردنب ، تفن ، ياه  لکد 
رب گنچ  سیلبا  .دـنوش  یم  هچیزاب  ناریا ، نادـنزرف  راشرـس  هیامرـس  و  ناردـپ ، یناتـساب  ثاریم  تفن ، ياـه  هاـچ  .دزیر  یم  مهرب  و 

؛ دشک یم  سفن  دزادنا ، یم  كاخ 

.دنز یم  قرب  شیاه  مشچ  دسانش ، یم  ار  تفن  يوب 

جوم تفن ، ياه  لکد  اـهنت  دراد  یتیمها  هچ  روشک ، يدوباـن  یّتح  یناریو و  مدرم ، یهانپرـس  یب  یگنـسرگ و  گرم ، نوخ ، تفن ،
!؟ دشاب سیلبا  ياه  تسد  رد  هایس  يالط  جیلخ و  جوم 

یم مهرد  هرهچ  كاخ ، .ار  تفن  میظع  ياه  هاچ  دـیچیپ  یم  مهرد  كاخ و  هدرگ  رب  دـبوک  یم  هناـیزات  رت ، هناـمحر  یب  دیـشروخ ،
، تسم هبترم ، نارازه  دشک و  یمرس  دوش ، یم  رپ  تفن  زا  سیلبا  ماج  دشک ،
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.دنصقر یم  دوخ  رد 

 ... هناگیب ياه  شک  تفن  دنچیپ  یم  اه  هاچ  شتآ  دود و  رد  دنریگ ، یم  گنر  اهدایرف  دنوش ، یم  زاب  اه  هرجنپ 

! روشک ياه  نایرش  هراصع  ناشیاهروشک  یتمالس  هب  دنشون  یم 

هب زور  هک  ییادص  زا  دشک  یم  رجز  و  دنک ، یم  هاگن  سیلبا  .دوش  یم  رشتنم  اضف  رد  توکـس ، اه  لاس  درد  هدیکچ  دایرف ، يادص 
.دوش یم  رتدنلب  زور 

ناهد زا  يراج  هتخوس  ياه  هنارت  رب  جیلخ ، جاوما  رب  دبات  یم  دیشروخ  .دنک  بوذ  ار  كاخ  هک  نانچ  نآ  هن  اّما  دبات ؛ یم  دیشروخ 
.ایرد

رداق یتسد  چـیه  .دـننک  زاب  رـس  تفن  ياه  هاچ  هک  دراـشفب  ناـنچ  نآ  ار  كاـخ  يولگ  دوب  دـهاوخن  رداـق  یتسد  چـیه  سپ  نیا  زا 
.ار كاخ  ِنیگنس  ِباوخ  ایرد  دنز  یم  جوم  مارآ  .دنک  بحاصت  ار  كاخ  یناتساب  ثاریم  دوب  دهاوخن 

یمن دنلب  ضارتعا  هناشن  هب  هک  ییاه  تسد  باتفآ و  هایـس ، يالط  ردنب ، تفن ، ياه  لکد  شمارآ  زج  تسین  ییادـص  چـیه  راب  نیا 
 ... سپ نیا  زا  تفن  و  نیصح ، دنوش  یم  يراصح  هکلب  دنوش 

.دشخرد یم  نانچ  مه  باتفآ  دنک و  یم  راشرس  ار  جیلخ  ماشم  تفن  يوب  .دنشک  یم  سفن  شمارآ ، رد  اهزرم 
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مهار رد  مشچ  نم  ار  وت 

یعراز يدهم  / تسین همان  همان ، نیا 

نتشون وت  زا  ِبات  ار  ملق  تسین و  ندرکن  دای  وت  زا  ِبات  ار  مبلق  هک  منک  هچ  یگناگود  نیا  اب 

!؟ دینشن ار  وت  دینش و  دیدن ؛ ار  وت  دید و  درکن ؛ رکف  وت  هب  درک و  رکف  دوش  یم  رگم 

!؟ تشادن تسود  ار  وت  تشاد و  تسود  دوش  یم  رگم 

!؟ تشونن ار  وت  تشون و  دوش  یم  رگم 

!؟ دناشنن رتسکاخ  هب  ار  مبلق  ياه  هتخای  کی  کی  و  دشکب ، هنابز  ملد  رد  تنتشاد  تسود  ياه  هلعش  هنوگچ 

!؟ دناشکن شتآ  هب  ار  رتفد  دیآ و  دورف  رتفد  هحفص  رب  تمان  نتشون  ّتین  هب  ملق  هنوگچ 

يارب ار  نآ  هک  تسا  راـب  نیمدـنچ  مناد  یمن  منک و  یم  تناتـسد  حیرـض  رذـن  ار  يا  هماـن  هک  تسا  یمدـنچ  هـعفد  نـیا  مـناد  یمن 
.منک یم  یناگیاب  مرمع  ياه  یلصاح  یب  يوشک  رد  هشیمه ،

هک دـنا  تارطاخ  نیمه  مروآ و  یم  رطاـخ  هب  متاـیح ، ياـه  هظحل  نیرت  یلزا  زا  .تنامـشچ  لـحاوس  زا  ار  یموهوم  تارطاـخ  زونه 
.دنک یم  خوسنم  مدوجو  هّرذ  هّرذ  رد  ار  تنارکنم  یلاشوپ  هیضرف 

...مه ار  وت  درادن و  ار  یسک  وت  زج  هک  نادرگرس ؛ یحور  زا  يدبا  تسا  يا  هیثرم  همان ، نیا  تسین ؛ همان  همان ، نیا 

.دنا هدش  رت  يدبا  میاه  بش  زور ، هب  زور  دوب ؛ میاه  هناش  قیفر  اهنت  تندوبن  راب  هلوک  هک  ییاه  لاس  مامت  رد 

ص:75

هرامش 58 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 294زکرم  هحفص 112 

http://www.ghaemiyeh.com


، ینادرگرـس زا  يرادم  رد  هک  تساه  تّدـم  تعاس ، دـنرادن ، یـشوخ  زور  لاح و  اه  هرجنپ  هک  تساه  لاس  یـسرپبب ، مقاتا  زا  رگا 
.دنک یم  كات  کیت  هّجض ، هّجض  ار ، تندوبن 

: مدیچ تندوبن  یناتساب  مسر  هب  ار  مقاتا  هرفس  نیس  تفه  لاسما ، دیع  رد  هک  یماگنه  دوب  یلاخ  تیاج  ًاعقاو  یتسار 

نیمتفه هرخالاب  و  اه » هّجض  تجامس  «، » اه لاس  توکس  «، » اه هام  یهایس  «، » اهزور ینیگنس  «، » اه هقیقد  زوس  «، » اه هظحل  يامرـس  »
، مسیوـن یم  تیارب  ار  هماـن  نیا  هک  ـالاح  .ما  هدرکن  شزاـب  سک  چـیه  يارب  تدوـخ  زج  هک  ملد » هرفـس   » نیمه ینعی  هرفـس ، نـیس 

؛ هدنامن میاه  ضغب  نتسکش  عولط  ات  يزیچ  تسا و  هتشذگ  درد  ياه  همین  زا  يا  هقیقد  دنچ  ًادودح  تعاس 

...ات هدادن  مناما  هیرگ  ًامتح  هک  ینادب  يدید ، شا  هراک  همین  دیسر و  تتسد  هب  ما  همان  ِیناشن  یب  تکاپ  يزور  رگا  ات  متفگ  ار  نیا 

یقالطا اضریلع  / ...دیآ یم  وا 

...دیآ یم  وا 

یقالطا اضریلع 

.دزاس یم  رون  قرغ  ار  ناهج  دمد و  یم  بش  یهایس  نایم  زا  دیشروخ  هک  هنوگ  نآ  دنک ؛ یم  عولط  دیآ و  یم  وا 

يارای ار  نامولظم  هک  ماـگنه  نآ  .تسا  هتـسب  خـی  ناـمز  نهذ  تسا و  هتفرگ  ارف  ار  ناـهج  رـسارس  یکیراـت ، ملظ و  هک  ماـگنه  نآ 
مامت دور  یم  حارات  هب  تسا و  هتفرگ  ارف  ار  تیرـشب  عرازم  ماـمت  گرزب ، یتفآ  دـننام  داـسف ، هک  ماـگنه  نآ  تسین ، ملظ  اـب  هزراـبم 

ههاریب هب  شناد  هک  ماگنه  نآ  ناسنا ، تیثیح 

.دماجنا یم  یگریت  گنج و  هب  تیدحا ، تخانش  ياج  وا ، ياه  شاکنک  لوصحم  دور و  یم 

نارـسپ و دـشورف ، یم  نازرا  ار  شیوخ  ّتیوه  درم ، دـنک و  یم  شومارف  هعماـج  رد  ار  دوخ  شقن  نز ، هک  ماـگنه  نآ  دـیآ ، یم  وا 
 . ....و ....و ، ....و ، دنراد ، یم  رب  مدق  یهارمگ  هب  هنامز  نارتخد 

مکاح ِناتسمز  دیآ و  یم  وا  دنک ، یم  عولط  قشع  قرـشم  زا  تسا ، رّونم  كانبات  هراتـس  نیرت  گرزب  نیرتابیز و  هک  وا  دیآ ، یم  وا 
ياه هناوج  ات  دیآ  یم  وا  دنک ؛ یم  بوذ  دوخ  ترارح  شبات  رد  ار  نیمز  رب 

.دشک هناوج  تایح  لاسنهک  ياه  هشیر  زا  يدیدج 
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زبس يدرم  دهد ، یم  تراشب  ییانشور  رون و  هب  ار  ناهج  دشک ، یم  دق  وا  كاردا  غیت  هیاس  رد  هک  رتسگ  لدع  یهاپس  دیآ و  یم  وا 
دیآ و یم  وا  دتسیا ، یم  زامن  هب  ار  وا  حیـسم ، دیآ و  یم  وا  دروآ ، یم  ناغمرا  هب  ار  یناگدنز  رگید  تسد  رد  نآرق و  یتسد  رد  هک 

.دور یم  شیپ  ندع  تشهب  تمس  هب  نیگآرطع  ناهج ، مامت 

یماـمت شــشخرچ ، هـقلح  رد  هـک  دــتفا  یم  نـالوج  نـهذ  رد  یعامــس  ار  نـیمز  ددرگ ، یم  داـجیا  نوـگرگید  ینارود  ار  هراـّیس 
عولط دیآ و  یم  وا  دننک ، یم  سح  دوجو  مامت  اب  ار  قشع  هحیار  ناگدنبنج ،

 . ...دیآ یم  وا  ...دیآ ، یم  وا  دزاس ، یم  رون  قرغ  ار  ناهج  دهد و  یم  بش  یهایس  نایم  زا  دیشروخ  هک  نانچ  نآ  دنک ، یم 

ییابطابطروپ یلع  دیس  / رهم ریم 

(1) رهم ریم 

ییابطابطروپ یلع  دیس 

مگ رکذـت ، ار  نـالفاغ  هارمه ، ار  نارـسمه  یب  مدـمه ، ار  ناـسک  یب  ناـماس ، ار  اـه  ناـمناخ  یب  ریگتــسد ، ار  ناریقف  دـیایب ، وا  رگا 
.درک دهاوخ  نیشن  جات  ار  ملاع  نانیشن  كاخ  مالک  کی  رد  دوب و  دهاوخ  نامرد  ار  نادنمدرد  هار ، ار  ناگتشگ 

! َنیثِراولا مُهلَعَْجن  ًهَّمَئَأ َو  ْمُهَلَعَْجن  ِضرَألا َو  ِیف  اوُفِعُْضتْسا  َنیذَّلا  َیلَع  َّنُمَن  نَأ  دیُرن  َو 

یمدمه نابرهم ، يردپ  تسا ؛ رهم » ریم  ، » دنز یم  جوم  اه  ناسنا  هب  قشع  شلد ، رد  تسا و  قح  عساو  تمحر  هک  ینابرهم ، يالوم 
لد .تسا  اه  ناسنا  مالآ  اهدرد و  همه  دـهاش  وا  .دزاب  یم  گـنر  قفا  وا ، زبس  هاـگن  مجح  رد  ؛(2)  تسا هاوخریخ  یهارمه  قیفش و 

ساسحا نم  زا  رتشیب  رتهب و  ارم  جنر  درد و  دراد و  روضح  دایرف ، ره  نوخ و  هرطق  ره  هنایزات و  ره  هارمه  هک  تسا  يرادیب  لد  وا ،

ص:77

ییاقآ دیس  روپ  نیملسملا  مالـسالا و  تجح  فیلأت  جع ، نامز  ماما  تبحم  ياه  هولج  رهم » ریم   » باتک زا  هدافتـسا  اب  نتم ، نیا  - . 1
.تسا هدش  هتشون 

یلدمه ماما ، دانلا .» هیهادلا  یف  دابعلا  حزفم  ریغصلا و  دلولاب  هّربلا  مالا  قیقشلا و  خالا  قیفشلا و  دلاولا  قیفرلا و  سینالا  مامالا ؛ - . » 2
لوصا تسا  كاـنلوه  ثداوح  رد  مدرم  هاـنپ  لاـسدرخ و  دـنزرف  هب  تبـسن  ناـبرهم  يرداـم  دازمه ، يردارب  زوسلد ، يردـپ  هارمه ،

ص 324. لوقعلا ، فحت  ص 200 ؛ ج 1 ، یفاک ،
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.دنک یم 

رظان رضاح و  جع )  ) يدهم ماش ؛ هب  ناریسا  ناوراک  دورو  ات  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دسج  نارابریت  زا  هدعاس ، ینب  هفیقس  ات  ریدغ  زا 
نذا اب  يزور  ات  تشاد  هاگن  شیوخ  لد  رد  ار  نایعیش  ياه  تبیصم  .دوب 

اپ هب  نآرق ، رگید  تسد  رد  ریشمش و  تسد  کی  رد  ناشیا ، لد  مالآ  نیکست  يارب  لاعتم  دنوادخ 

.دنک رهم  نامهیم  ار  همه  هفطاع ، زا  راشرس  ینامشچ  تبحم و  زا  بلابل  يا  هنیس  اب  دزیخ و 

اه لد  دندش و  انیب  فسوی  نهاریپ  ندید  هب  هک  ییاه  مشچ  نوچمه  ددرگ ، یم  نشور  وا  ینارون  يور  ندـید  هب  اه  مشچ  زور ، نآ 
يرای هب  هک  یسوم  نوچمه  ددرگ ، یم  مکحم  وا  یبلط  قح  يادن  اب 

نخس هراوهگ  رد  هک  یسیع  نوچمه  دریگ ، یم  مارآ  وا  نتفگ  نخس  زا  اه  بلق  دش و  نئمطم  نوراه 

.دیشخب شمارآ  ار  مالسلا  هیلع  میرم  تفگ و 

! تساه مالک  متخ  اه و  تما  عماج  وا 

.تسا یهلا  ياهتنم  یب  تمحر  یهلا و  يانسح  يامسا  رهظم  جع ،)  ) يدهم

.دنز یم  جوم  اه  ناسنا  همه  هب  قشع  نارک ، هب  ات  نارک  .دیآ  یمن  مشچ  هب  مه  اهایرد  وا ، هنیس  تعسو  رد 

(1) .ُهَْریَخ ُهَءاعَد َو  ُهَتَمْحَر َو  ُهَتَفأَر َو  اَنل  ْبَه  َّمُهّللا 

یعراز يدهم   / مامتان ياهزیچ  مامت 

مامتان ياهزیچ  مامت 

یعراز يدهم 

چیه ياه  هفوکش  ندادن ، هفوکش  هاگ  چیه  ناتخرد  ندیسرن ، يرهـش  چیه  هب  ياه  هداج  ندشن ، یهتنم  ینابایخ  چیه  هب  ياه  هچوک 
يایند ایند ، ...ندیسرن  ینامز  چیه  ياه  هویم  ندشن ، هویم  تقو 

.تساه ندیسرن  اهتنا  هب  اه و  مامتان  اه ، هراک  همین 

.دننک یم  راکنا  ار  دوخ  تلاسر  اهربا  دشاب ؛ نایم  رد  یناراب  هک  نآ  یب  تسا ؛ يربا  هشیمه  اج ، نیا  ِنامسآ 

.يدنخبل یمالس و  ِندش  لدب  در و  یب  دروخ ، یم  ناکت  دبنج و  یم  ناشیاهرس  اه و  بل  هک  یمدرم  اب  تسا ؛ نیمز  اج  نیا 
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ص:78

( هبدن ياعد   ) .امرف تیانع  ار  جع   ) يدهم ترضح  وا  یکین  اعد و  تمحر و  تفأر و  ام  رب  اراگدرورپ ! راب  - . 1
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...اه مالس  اه و  ناسنا  اهربا ، اهرهش ، اه ، هچوک  تسا : مامتان  ياهزیچ  مامت  يایند  اج  نیا 

؛ غلابان نالاس  نهک  نیمزرس  تسا ؛ یناهج  هدکهد  ِيرهش  ياه  ناسنا  نیمزرس  اج  نیا 

.تسا هدرب  دای  زا  نامسآ ، اب  زین  ار  شتاقالم  نیرخآ  یّتح  جّنشتم ، تارطاخ  زا  یهوبنا  رد  تسا  يرید  هک  نیمز ، مان  هب  ینیمزرس 

؛ تسا هتفرگ  ارف  ار  اج  همه  ألخ  تسا ؛ تخس  ندیشک  سفن  اج  نیا  تسا ؛ مک  يزیچ  اج  نیا 

.دنک یم  ینیگنس  نیمز  ياه  هناش  رب  تنامشچ ، ندوبن  زا  يراب  هلوک 

.دنشاب هدوب  رگ  هراظن  تنامشچ  ار  شزاغآ  هک  نآ  یب  دسر ، یمن  دوخ  ياهتنا  هب  زیچ  چیه  اج  نیا 

.تنامشچ هیبش  يا  هدش  مگ  دنراد ؛ يا  هدش  مگ  دنخبل ، يارب  اه  بل  شراب و  يارب  اهربا  ندیسر و  يارب  اه  هداج 

! اه یندیسرن  مامت  هب  اه  هدیسرن  همه  ندناسر  ینعی : تیاه  مشچ  دوش ؛ یمن  مامت  یمامتان  چیه  وت  ياه  مشچ  نودب  اج  نیا 

يزابخ دیجم  / تفگ مهاوخ  ادخ  هب 

تفگ مهاوخ  ادخ  هب 

يزابخ دیجم 

! حلاص ابا  ای 

! ام ياه  باجح  نیشن  هدرپ  يا 

! حبص هتشارفا  رب  تیار  يا 

! قارف کیرات  ماش  مد  هدیپس  يا  و 

: تفگ مهاوخ  ادخ  اب 

؛ يرهم یب  راظتنا و  ناتسکیرات  نیا  رد  هک 

؛ اه ینیبدوخ  اه و  یتسرپدوخ  بادرگ  نیا  رد  و 

! يزورما نردم  ياه  لهج  لفاغ و  ياه  لد  هدز  نازخ  کشخ و  هحاو  نیا  رد 

.ام هدوسرف  تقاط  زا  نوریب  تسا  يدرد  راظتنا ،
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: تفگ مهاوخ  ادخ  اب 

؟ تسا هدنام  ملد  رب  دوارت ، یم  نآ  زا  قوش  ياه  لگ  هک  تنابرهم  مسبت  قایتشا  هزادنا  هچ  هک 

: تفگ مهاوخ  ادخ  اب 

ات مزیخ  اپ  هب  دوعوم ، ینامسآ  يادن  نآ  اب  مد ، هدیپس  دیاش  ات  مراذگ  یم  باوخ  نیلاب  رب  رس  هدامآ  ار ، هعمج  ياه  بش  هنوگچ  هک 
؟ مونشب ار  وت  ندمآ  تراشب 

؛ منکش یم  نابز  زا  لفق  رگید 

؛ مرب یم  ادخ  هب  هوکش  نارظتنم ، ياه  جنر  همه  زا  و 

؛ اه يدرمان  اه و  يدرمان  زا 

؛ هدنزگ ياه  هنعط  زا 

؛ ولگ رد  ناوختسا  مشچ و  رد  راخ  یناقشاع  يرادنید  درد  زا 

؛ سویأم ياهدایرف  دامجنا  بیرغ و  تبرغ  زا 

.یکاپان نایصع و  همه  نیا  زا 

: تفگ مهاوخ  ادخ  اب 

؛ درشف یم  ار  یمخز  ياه  هرجنح  ضغب ، هک 

؟ درک ناوت  یم  هچ  راظتنا  بیکش و  ربص و  زج  یهاوخایند ، محر  یب  بادرگ  نیا  رد  و 

: تفگ مهاوخ  ادخ  اب 

، دراذگ یم  اه  هوک  هناش  رب  رس  دیشروخ  هک  اج  نآ  نامسآ ، ياهتنا  هب  ندیـشک  رـس  ناممایق ، تسا ، راظتنا  هیرگ  ام ، زامن  رگید  هک 
؛ روضح تلئسم  ياعد  نامیاعد ، و  زاین ، دنلب  هدجس  نام  هدجس  ترادید و  قایتشا  عوکر  نامعوکر ،

! ییایب وت  هک 

.ینک اهر  اه  هنیس  زا  ار  ام  مکارتم  ياهدایرف  و 

.دنک هفوکش  نامقوش  کشا  رد  ام ، هدروخ  ورف  ضغب  ات  ییایب 
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.یناوخارف نامیا  زبس  لگنج  هب  ار  ام  ینکشب و  تروضح  لحاس  رد  ار  نامهاگن  هتسخ  جاوما  ییایب و 
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: تساوخ مهاوخ  ادخ  زا 

.موش یم  وحم  تا  ینامسآ  زیگنا  لد  يامیس  رد  هک  مشاب  نم  نیا  دوش و  زادنا  نینط  ملد  شوگ  رد  نامیا  هلفاق  گنز  هک 

! حلاص ابا  ای 

ییافص هتناپ آ  / ییایب هک  مرظتنم  حبص  زا  نم 

ییایب هک  مرظتنم  حبص  زا  نم 

ییافص هتناپ آ 

تولخ طایح  همه  يا ، هدرک  زاب  ار  اه  هرجنپ  همه  .تیاه  تسد  تواخس  رد  دننیشن  هناحبـص  هب  اه  کشجنگ  ینک و  یم  نهپ  هرفس 
...حبص لوا  يا ، هتفگ  دیشروخ  هب  هک  »ي  ریخ هب  حبص   » اب يا  هدرک  هزات  ار  اه  ضوح  همه  بآ  يا و  هدیشاپ  بآ  ار  اه 

! ریخ هب  حبص  درم ! درم  ِدرم  يا  ریخ ! هب  حبص 

...؟ رهش مادک  هلحم ؟ مادک  زا  يرذگ ؟ یم  هچوک  مادک  زا  زورما  نیدرورف ! لوا  باتفآ  ینک ؟ یم  عولط  هوک  مادک  تشپ  زا  زورما 
؟ ییوگ یم  ربکا  هّللا  ار  دجسم  مادک  ناذا  یهد و  یم  هناد  مَرَح  مادک  ياهرتوبک  هب 

هب يا ؟ هتفرگ  رظن  ریز  زورما  ار  هناخ  مادک  غولش ؟ رهـش  نیا  هشوگ  مادک  ياشامت  هب  هلق  مادک  رب  يا ؟ هداتـسیا  ناهج  ياجک  زورما 
؟ یسرپ یم  هدنرپ  مادک  زا  ار  لگ  مادک  لاح  بورغ ؟ ات  ینز  یم  رس  هچغاب  مادک 

؟ ییوگ یم  قشع  ناذا  دازون ، مادک  شوگ  رد  يور ؟ یم  لاح  دب  ضیرم  مادک  تدایع  هب  يرادـبت ؟ تروص  مادـک  سپاولد  زورما 
؟ یبوک یم  تنارظتنم  ییوج  لد  هب  ار  هناخ  مادک  ِرد  زورما 

نزب قرو  ار  تمیوقت  .زادـنیب  تتعاس  هب  یهاگن  زورما ! تسا  هعمج  حبـص  زیخرب ! يا ؟ هتـسشن  تدابع  هب  دجـسم  مادـک  بارحم  رد 
رد نیمز  ایآ  تسین ؟ هیبش  دوعوم  هظحل  نامـسآ  هب  نامـسآ  نیا  اـیآ  نیبب  نک ، هاـگن  زیخرب ...! تسا ! دوعوم  هعمج  نآ  زورما  دـیاش 

؟ دخرچ یمن  رّرقم  رادم  نآ 

؟ تسا هدیسرن  صخشم  ناکم  نآ  هب  دیشروخ  زونه  ایآ 

...يراذگب ما  ییاهنت  نماد  رد  ینان  صرق  ییایب و  هک  مرظتنم  حبص  زا  نم 

.ما هداتسیا  راظتنا ، هب  نانچ  مه  ...دنیوگ و  یم  هک  دوعوم  هعمج  نآ  دوبن  مه  زورما 

ص:81
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یمیقم بیبح  / هار رد  راوس  نیرخآ 

.دنک یم  همزمز  ار  یسک  مان  هک  تسا  یمهبم  ياوآ  داب ، يوهایه  رد 

.دراد نامسآ  هتخوس  ِلد  زا  ناشن  هک  تسا  هتفهن  یمغ  ناراب  توارط  رد 

.دشک یم  كرس  هوک  تشپ  زا  یسک  رادید  هب  زور  ره  هک  تسا  ینارگن  هاگن  دیشروخ ، عولط  رد 

داب رد  وت  مان  كاوژپ  رد  ار  دوخ  دـنک و  یم  همزمز  یمهبم  ياوآ  هب  ار  وت  مان  زور  ره  هک  داـب  يوهاـیه  هب  درپس  مهاوخ  شوگ  سپ 
.دوش رارکت  زور  ره  تعاس و  ره  هیناث ، ره  منهذ ، ياه  هرخص  رد  وت ، مان  ات  تخاس  مهاوخ  اهر 

تـسج رد  دراب و  یم  وت  راظتنا  رد  نامـسآ  تساه  نرق  .دـناوخ  یم  هنارت  ار  وت  مان  شیوخرت ، همانرفـس  رد  ناراب  راـهب ! لـسن  زا  يا 
یناشن وت  زا  یتعاس  يا و  هظحل  دیاش  ات  دنکارپ  یم  وس  نآ  وس و  نیا  هب  ایرد  ياه  جوم  رب  راوس  ار  شیوخ  کشا ، يا  هرطق  يوجو 

.دبایب

وت ياه  مدق  شرف  ار  يزبسرـس  هچ  ره  قوش ، کشا  اب  راب  ره  سپ  ییآ ، یم  راهب  رد  وت  هک  هدینـش  نامـسآ  نیمهدزاود ! هراتـس  يا 
.درامگ یم  یناوخ  هنارت  هب  ار  نالبلب  ددنب و  یم  نیذآ  ار  ناهج  دنک ، یم 

یم وت  اب  هراومه  هتـسشن و  کشا  هب  وت  راظتنا  رد  تساه  نرق  نامـسآ ، مشچ  .دـهد  یم  الج  ار  ناهج  لاس  ره  وت ، راـظتنا  رد  ناراـب 
.رابب ما  یناراب  هاگن  رب  ایب و  نم  يالوم  دیوگ :

.نکشب ار  درس  توکـس  نیا  ایب و  اقآ  .يدماین  وت  دش و  هدیـشک  هام  تعاس و  هقیقد و  هب  هیناث  زا  وت  راظتنا  هغدغد  راوس ! نیرخآ  يا 
ات تسوت  ياسآدعر  دایرف  راظتنا  رد  ملد ، هدروخ  ناراب  هرخص 

.ِهِضرا ِیف  ِهللا  هیقب  اَنأ  ینک  دایرف  یباتفآ  يا  هجهل  اب  ییایب و 

!« تسا گنر  یب  هچ  وت  یب  راهب  تبحص ، مک  هچ  وت  یب  هدنرپ  »

تـشهب نامک  نیگنر  يا  اـیب  .دـش  دـهاوخ  هدوشگ  وت  ناتـسد  هب  اـهنت  مغ ، لـفق  هک  اـیب  ما ، هدـنام  تبرغ  جوا  رب  وت  یب  هک  اـیب  اـقآ 
! تمدق کی  يادف  ناهج  ناج و  يا  ایب  اهوزرآ !

ص:82

هرامش 58 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 294زکرم  هحفص 122 

http://www.ghaemiyeh.com


ییاضر هدیمح  / هبذج یمین  دنخبل و  یمین 

نـشور ياه  هراتـس  همادا  تیاه  ماگ  طوطخ  .دـنک  یم  لابند  ار  تفگـش  یعولط  تا  یناـشیپ  رب  دیـشروخ  هک  ناـنچ  نآ  ییآ ، یم 
هب ار  یلاوح  ياوه  تیاه  تشگنا  ّدر  .دوش  یم  هدیشک  كاخ  رب  هک  تسا 

ناراب يوب  .دننز  یم  فد  دنچیپ و  یم  شیوخ  رد  ار  تندمآ  اه  هداج  مامت  .دنود  یم  وت  لابند  دکار  ياه  هیناث  .دـناشن  یم  هفوکش 
.دنک لح  دوخ  تیفافش  رد  ار  بش  مامت  هک  نانچ  نآ  دیآ ، یم 

نیگنر رازه  .دنکش  یم  ورف  شلیدب  یب  هبذج  رد  ار  اه  هنیآ  مامت  تهاگن  .دنریگ  یم  لاب  تربتس  ياه  هناش  رب  نایـشآ  یب  نارتوبک 
تهار رب  راب  کئالم  .دنریگ  یم  شیوخ  رد  ار  وت  رون ، زا  نامک 

.دراد یم  او  شپت  هب  ار  كاخ  تسفن  دنرتسگ و  یم 

.فک رب  يراقفلاوذ  مالک و  رد  ینآرق  اب  ییآ ، یم 

ون نارفولین  مامت  ییوگ  هک  دـنز  یم  كاـخ  ضبن  .دـچیپ  یم  رهـش  يادـص  رد  وت  يادـص  دتـسیا ، یم  تیور  هب  ور  هبعک  ییآ ، یم 
.دناچیپ یم  نامسآ  ياه  نوتس  رب  ار  هتسر 

رب ار  یهایس  هچ  ره  رگید ، تسد  اب  يراشف و  یم  تشم  رد  ار  راهب  تسد  کی  اب  ییآ ، یم  .هبذج  یمین  دنخبل و  یمین  ییآ ، یم  وت 
رازه تلاش ، رپ  زا  هک  نانچ  نآ  ییآ  یم  .يزادنا  یم  ورف  كاخ 

.دجنگ یمن  دوخ  تسوپ  رد  قشع  هژاو  زا  ناهج  ییآ  یم  .دننکارپ  یم  اضف  رد  ار  تندمآ  يوب  رازیلاش ،

.نامسآ ياه  هداج  زا  هنشد ، دنخبل و  اب  ییآ  یم 

دیـشروخ و  دوش ، دیـشروخ  نیرق  زور  دربب ؛ دای  زا  ار  شا  یگریت  بش ، دـنریگب ؛ هزات  يرون  كاخ ، غورف  یب  ناگدـید  اـت  ییآ  یم 
رازه دننزب ؛ دایرف  ار  وت  زاب  ياه  هرجنپ  هعمج ، رازه  .نتفکش  نیرق 

هثاغتـسا يادـص  هعمج ، رازه  دـننزب ؛ وسوس  تندـمآ  هداج  رب  نشور ، ياه  سوناف  نوچ  هدـناوخن ، هدـناوخ و  ياـه  تامـس  هعمج ،
.دناوخب ندمآ  هب  ار  وت  زارف ، رد  ناتسد 

...رگید يا  هعمج  دیاش  دهد ، یم  هزات  يربخ  نارتوبک  لاب  يادص  مرظتنم ! زونه 

نامسآ هار  زا  یلو  یسر  یم  هک  یتفگ 

نان ياه  هسیک  اب  تلادع و  هرفس  اب 

رهش ياه  هسیک  رد  هدش  اهر  ترسح  يا 

هرامش 58 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 294زکرم  هحفص 123 

http://www.ghaemiyeh.com


رهش ياه  هسیدق  ینامسآ  يایؤر 

میتسیک تسد  یب  رس و  یب  ناقشاع  ام 

؟ میتسین وت  مایق  هار  قیفر  ایآ 
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ییازریم دیعس  دمحم  / منک یم  رکف  وت  ینابرهم  هب  هعمج 

! اهرصق حتف  ییوداج  دیلک  يا  هآ 

؟ اهرصع هعمج  منک  هیرگ  ردق  هچ  وت  یب 

تسا يرگید  زور  نم  تبرغ  يارب  هعمج 

تسا يروآ  هیرگ  هغدغد  بیجع  نم  اب 

منک یم  رکف  وت  ینابرهم  هب  هعمج 

منک یم  رکف  وت  یناتساب  دهع  هب 

دوش یم  عمج  نم  هتفه  مامت  ضغب 

دوش یم  عمش  ملق  رازم و  مرتفد  سپ 

اه هتشون  مامت  دنوش  یم  کیرات 

اه هتشرف  ار  ملد  دننک  یم  عییشت 

موش یم  نفد  دوخ  رتفد  نایم  رد  نم 

موش یم  نفد  دوخ  رخآ  ياهرعش  اب 

دنز یم  قرب  نم  ربارب  رد  وت  مان 

دنز یم  قرب  نم  رخآ  ياهرعش  رد 

نم رازم  رتفد  وت ، دیهش  موش  یم  نم 

نم رازم  رب  ناکرتخد  دننک  یم  وم 

دنک یم  مخز  ارم  مشچ  هشیمه  هعمج 

دنک یم  مخا  نم  هب  وت  زا  شسرپ  مرج  اب 

مسر یمن  رخآ  هب  هک  نانچ  نآ  مربص  یب 

هرامش 58 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 294زکرم  هحفص 125 

http://www.ghaemiyeh.com


مسر یمن  رگید  هعمج  هب  منک  یم  سح 
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 ( مرحم هژیو   ) ییالبرک همان  مخز 
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( مرحم ةژیو  ) ییالبرک همان  مخز 

قشع لیوحت  لاس 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / هناقشاع ياه  شیامه  زاغآ 

.تسا هدش  هدامآ  یتفگش ، رسارس  شیامه  کی  يارب  زیچ  همه  ییوگ  ... 

يرطع بیرغ و  یّـسح  هشیمه  هک  یهام  .تس  هدـش  عورـش  اه  « هاـم  » نیرتزیگنا تفگـش  اـب  هشیمه  هک  يزاـغآ  رگید ! یلاـس  زاـغآ 
رطع و  هودنا ، زا  زیربل  ياه  بورغ  نیرت  هنابیرغ  ّسح  دراد ، بیجع 

.تبرغ زا  هدنکآ  ياه  هیرگ  نیرت  هناقشاع 

دیاش تسا ، نوگانوگ  ياه  تشاددای  راظتنا  رد  دیفس ، يا  هحفـص  لثم  هک  هزات  یتاظحل  هزات و  یلاس  دوش ، یم  زاغآ  مه ، زاب  و  ... 
! خرس رسارس  ییاه  تشاددای  مه 

رادشه تسا ، داینب  زیر  نوخ  ناهج 

دندیرفآ مّرُحم »  » زا لاس  رس 

یلاس دوش  یم  زاغآ  .تخود  دـهاوخ  شا » ییاروشاع   » تاظحل و  البرک »  » هب ار  نامهاگن  مامت  زاب  هک  رگید  یلاـس  دوش ، یم  زاـغآ 
رد ار  هناقـشاع  ریواصت  نیرتابیز  خـیرات ، .تسا  هدرک  ظـفح  يرجه  لاس 61  ياهزور  نیزاـغآ  اـب  ار  دوخ  دـنویپ  هشیمه  هک  رگید 

يریواصت .دنز  یم  شقن  یتسه  هنییآ 

: زغن هنادواج و  هشیمه 

زا ار  يربا  ياه  هاگن  مجح  و  ّریحتم ؛ وزرآ ، هودـنا و  و  دـیما ، قشع و  ِناـیم  ار  نامـسآ  هک  هایـس  خرـس و  زبس و  ياـه  مچرپ  ریوصت 
.درک دهاوخ  رپ  مالسلا » هیلع  نیسح  ای   » هژاو تفاطل 

مگ ناش  ییاونین  همغن  رد  ناهج ، ياه  غاد  مامت  درک و  دنهاوخ  يراج  هنیـس »  » ات رـس  زا  ار  هودـنا  یقیـسوم  هک  ییاه  تسد  ریوصت 
.دش دهاوخ 
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دنهاوخ مالـسلا » هیلع  رغـصا  ِّیلع   » نینوخ تاظحل  نامهم  ار  دیفـس  ياه  هقادـنق  ناش ، يزبسرـس  مامت  اـب  هک  ییاـه  هراوهگ  ریوصت 
دهاوخ نابیرغ » ماش   » ِنامزمه ياه  کشا  زا  نیگآرطع  هک  ییاه  عمـش  ریوصت  .ترـسح  کشا و  مّسبت و  زا  راشرـس  یتاظحل  درک ،

.دیوگزاب ار  مالسلااهیلع » هّیقر   » هتفگان تارطاخ  نیرت  خلت  ات  دش 

.دنوش یم  نیودت  مالسلااهیلع » بنیز   » دای اب  اهنت  هک  اه  کشا  لد  رد  ناهنپ  ياه  یندیدان  ریوصت 

نیطسلف  » زا هک  یبتکم  درک ، دهاوخ  تداهـش » خرـس  بتکم   » هجوتم هرابود  ار ، قشاع  هشیمه  ياه  لد  هک  یلاس  دوش  یم  زاغآ  .... 
یگنادواج ییایوپ و  زا  ناشن  ناتسناغفا ،» قارع و   » ات نانبل » و 

ناهج ناگدازآ  ماـمت  هب  مرحم  هاـم  ناـغمرا  دراد و  ّهلذـلا » ّنِم  تاـهیَه   » رد هشیر  هک  یتخرد  ناـمه  هویم  تداهـش : دراد ؛ تداـهش 
.تسا

.تسا هار  ناگدرک  مگ  ِهار  ارف  هتخیوآ  غارچلچ  هک  یهام  .تسا  مرحم  هام  زومر  رارسا و  دیلک  هلّذلا » ّنم  تاهیَه  ! » يرآ

.دوب دهاوخ  تسه و  هدوب و  هدنیآ ، لاح و  هتشذگ و  رد  هدازآ  ياه  ناسنا  نامرآ  هک  یهام 

هنافراع قیاقد  هب  ار  هدازآ  ياه  ناسنا  ِلد  دزادرپ و  یم  یناـسنا  تّزع  تفارـش و  ریـسفت  هب  شا  هراـبود  روضح  اـب  راـب  ره  هک  یهاـم 
.دراپس یم  اروشاع 

.تفریذپ دهاوخ  نایاپ  ناشیا ، مان  دای و  اب  زاغآ و  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  مان  دای و  اب  هک  یلاس  دوش ، یم  زاغآ 

ِینامـسآ بتکم  زا  راگدای  نیرخآ  روهظ  ِراظتنا  .دوب  دـهاوخ  راظتنا »  » كرد يارب  هزات  يا  هبرجت  مه  زاب  هک  یلاـس  دوش  یم  زاـغآ 
.اروشاع

یناچیم يدهم  / دیدج لاس  هزاورد 

دیدج لاس  هزاورد 

یناچیم يدهم 

همـشچ یب  ریوصت  میاشگ ، یم  ار  دـیدج  لاس  هزاورد  منک و  یم  زارد  تسد  .برع  لیابق  همه  زا  يداـش  و  دـنک ، یم  ناروف  ناـمز 
ار دیدج  لاس  هزاورد  يرآ ، .درازآ  یم  ار  منامشچ  اهریوک  نیرت 
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.درک دهاوخن  گنرمک  نم  شوگ  رد  ار  البرک  خرس  ناوراک  ِكانشطع  ياه  هجض  هریزجلا ،»  » هکبش راز  هلهله  اما  میاشگ ؛ یم 

ورف تیاه  مشچ  رد  يرت  ظیلغ  شیارآ  اب  دیع  تبـسانم  هب  ار  شدـیدج  گنهآ  برع ، هدـنناوخ  .میاشگ  یم  ار  دـیدج  لاس  هزاورد 
پمال زا  نشور  ياه  نابایخ  گنراگنر و  ياه  يرجم  .دتـسرف  یم  کیربت  مایپ  شا  يدود  کنیع  اب  قاـچ ، رادمتـسایس  دـنک و  یم 

ِهاوخریخ راّجت  هک  فرصم  مک  ياه 

...اّما اّما ...  .دنا  هدرک  روشک  دراو  یگزات  هب  تسود ، مدرم 

ِتـشپ فرـصم ، مک  ياه  پمال  بذاک  راون  تشپ  اه ، يرجم  دنخبل  دیدج و  ياه  گنهآ  تشپ  اهدـیرخ ، اهرازاب و  ماحدزا  رد  اّما 
نارتش ياپ  يادص  يراپسب ، شوگ  رگا  کین  هاوخریخ ... ، راّجت  ّتین 

.دراذگ یم  ماگ  تارف  تمس  هب  مارآ ، هک  يونش  یم  ار  يا  هلفاق 

.دنزات یم  شیپ  تارف  تمس  هب  هک  زوت  هنیک  هدنبوک و  يونش ، یم  ار  بسا  اهدص  ياپ  يادص  يراپسب  شوگ  رگا  کین 

میاشگ یم  ار  دیدج  لاس  هزاورد  يرآ  يرگشل  سپ  رد  یناوراک و  شیپاشیپ  ینیب ، یم  يا  هتـشارفا  ياه  هزین  ینک ، هاگن  رگا  کین 
یم زاغآ  همین  زا  اه  لاس  شاک  يا  دش ! یمن  زاغآ  دیدج  ِلاس  چیه  شاک  يا  دـنامب ! هتـسب  دـبا  ات  هزاورد  نیا  دـش  یم  شاک  يا  ... 

« هلمرح  » ریت شزو  لاس ، زاغآ  رد  هک  یتقو  يا ، يداش  هچ  دوش ؟ یم  زاغآ  مّرحم  اب  هک  یلاس  زاـغآ  زا  يا ، يداـش  هچ  رخآ  دـندش !
يادتبا زا  اه  لاس  هک  یتقو  يا ، يداش  هچ  رخآ  دَنَکارپ !؟ یم  جوم  اوه  رد  هقلح  هقلح  رغصا ، یلع  هرجنح  زا 

؟ دنگرزب ياه  تبیصم  خلت  ِروآدای  شیوخ ،

يرتهب ّتیفیک  اب  ار  برع  ياه  هدنناوخ  ریوصت  زور  ره  هتفرـشیپ ، ياهروتینام  دـننک و  همهمه  دـنهاوخ  یم  هچره  اه  هکبـش  راذـگب 
هک مشیدـنا  یم  نیا  هب  منک و  یم  ادـج  راوید  زا  سفن  هزات  لاـس  ِگرب  نیلّوا  ار  هنهک  ِمیوقت  گرب  نیرخآ  نم  اـّما  دـننک ؛ سکعنم 

؟ دروآرد ياپ  زا  قرو ، قرو  ار  اه  میوقت  تسناوت  دهاوخ  یک  ات  ياپ  رب  همین  ِراوید  نیا 
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هار رد  یناوراک 

مادقا ینارماک  دمحم  / رو هلعش  ییابیکش 

همزمز رد  قرغ  دوب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  یناراب  ياه  مدـق  هنـشت  البرک  نیمز  .دوب  يرجه  کی  تصـش و  لاـس  مارحلا  مرحم  مود 
تفرعم و نامسآ  ياه  هراتس  ِءالَبلا .» ِبرکلا َو  َنِم  کب  ُذوُعا  ّینإ  َّمُهّللا   » لالز

يوس شـش  زا  .دـنتخاس  یم  اپرب  کشا  سیخ  ياه  همیخ  دـنداهن و  یم  ماـگ  ـالبرک  هدروخ  كرت  نیمزرـس  هب  یکی  یکی  تلیـضف 
البرک هک  دییاس ؛ یم  جوا  هب  رس  یبات  یب  دز و  یم  جوم  يرارق  یب  هثداح ،

.تلاسر هاگ  هدعو  تسا و  تیالو  ناتشگنا  رس  زاجعا  البرک  .تملظ  رون و  هاگدروآ  تسا و  نوخ  هاگ  لزنم 

.دشخب یم  هزات  يا  هولج  اه ، هزین  روشنم  رد  ار  رون  هک  تسا  يا  هژاولگ  البرک 

.دروآ یمرد  نایرج  هب  شطع  کلپ  ریز  رد  ار  بآ  هک  تسا  یمنرت  البرک 

.لامالام ياه  تریغ  ناشوج  نوخ  تسا و  تعاجش  ضبن  البرک ،

.هیاسمه مطالت  تسا و  نافرع  یگدرتسگ  البرک 

.تسا رادید  نیرخآ  یناراب  تصرف  البرک 

.تسین نآ  ریسفت  ناوت  ار  يا  هژاو  چیه  هک  ابیکش ، فرگش و  تسا  يا  هشیدنا  البرک 

.تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ناکدوک  نماد  زا  باریس  هک  تسا  يرو  هلعش  ییابیکش  البرک 

.هیرگ تسا و  کشا  رادم  رب  خیرات  هنادواج  تریح  البرک 
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.رارقرب تسا  يدایرف  راگدنام و  تسا  یخیرات  البرک  .راهب  لگ و  زا  تسا  یناوراک  البرک 

.نامسآ زا  رت  هتشارفا  دنک ، یم  اپرب  ییاه  همیخ  خیرات و  زا  رتولج  دهن ، یم  ینیمزرس  رد  ماگ  دیآ و  یم  نیسح 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / نیمز نینوخ  کلپ 

نیمز نینوخ  کلپ 

يوسوم رغصا  یلع  دیس 

! دیوب یم  هاگلتق  لادوگ  زا  ار  تداهش  رطع  ییوگ  ... 

!؟ تساجک اج  نیا  دسرپ : یم 

« البرک : » دنیوگ یم 

! ِءالَْبلا ِبْرَْکلا َو  َنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ّینِإ  َّمُهّللَا  دیامرف : یم  شیادص  رب  هتسشن  ِهودنا  مامت  اب 

، نامـسآ هک  تساج  نامه  اج  نیا  .هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدج  هاگ  هدعو  نامه  تساج  نیا  دتـسیاب : دییوگب  ار  ناوراک 
نامـسآ ِنارعاش  هک  اج  نامه  .دییور  دهاوخ  شیاه  هلال  لد  زا  قفـش  هک  اج  نامه  .دش  دـهاوخ  شا  یناوغرا  تاظحل  رادربریوصت 

نامه .دورس  دنهاوخ  هیثرم  ار  شا  یگنشت 

نینوخ رسارس  هژاو  هک  اج  نامه  .درب  دهاوخ  مالسلااهیلع » هنیکس   » همیخ رانک  ات  ار  اّقـس »  » روآ بآ  ياه  تسد  رطع  میـسن ، هک  اج 
نیمسای هک  اج  نامه  .دش  دهاوخ  هدوزفا  ناقشاع ، ناوید  سوماق  هب  تداهش ،

ِیمخز ار  ساسحا  هفوکش  نیرتدیپس  هرجنح »  » هک اج  نامه  .درپس  دهاوخ  نازخ  زیر  نوخ  لاگنچ  هب  ار  مالـسلا » هیلع  مساق   » ِلامج
اب ار  اه  همیخ  کت  کت  هک  اج  نامه  .درک  دهاوخ  راخ ، نیرتراوخ  گنرش 

دهاوـخ مالـسلااهیلع ،» بنیز   » هاـگن هنییآ  رب  ار  عادو  ریوـصت  نـیرخآ  هـک  اـج  ناـمه  .تـسارآ  دـهاوخ  تداهـش ،»  » یناوـغرا رطع 
.دش دهاوخ  یهتنملا » هردس   » هب كاخ  ملاع  زا  ناسنا  روبع  ناکلپ  شهاگلتق ؛ لادوگ  هک  تساج  نامه  .تخیوآ 

نامه اج ، نیا  .درپس  دـهاوخ  اـه  هزین  رهز  هب  ار ، باـتفآ  لد  ياـمرگ  راوخرگج ، دـنه »  » ِیـشحو هداون  هک  تساـج  ناـمه  اـج ، نیا 
؛» نیفص  » هدروخ هنایروم  ياه  تسوپ  ياج  هب  راب ، نیا  هک ، تساج 

هرطاخ هک  تساج ، نامه  اج  نیا  .دز  دنهاوخ  اه  هزینرس  هب  ار ، نآرق  رطع  زا  هدنکآ  خرس  ياه  بیس 

رطع هک  تساج  نامه  اج ، نیا  .درپس  دهاوخ  خیرات  هتسخ  نهذ  هب  ار  نابیرغ » ماش   » نیرت ینالوط 
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ِییابیز شیاروشاع ، رهظ  هک  تساج  نامه  اج  نیا  .درک  دـهاوخ  انـشآ  البرک  كاخ  اب  ار  شرع  ماشم  هدـش ، كاچ  دـص  ياه  لـگ 
نامه اج ، نیا  .تشاذگ  دهاوخ  شیامن  هب  ار  یعقاو  قشاع  کی  دوجس  عوکر و 

: دز دنهاوخ  دایرف  شیاه  گنس  کت  کت  هک  ییاج  نامه  تساج !

! مالسلااهیلع بنیز  لد  زا  نامَا 

! یبیرغ ياوجن  هچ 

! یهاکناج هودنا  هچ 

! دنا هدز  نامسآ  لد  رات  هب  همخز  ییوگ 

: دیابر یم  مالسلااهیلع  بنیز  لد  زا  تقاط  بات و  هک  ییاوجن 

لیلَخ نِم  ََکل  ٍّفُأ  ُرهَد  اَی 

ِلیصألا ِقارشِإلِاب َو  ََکل  مَک 

لیتَق ٍبِحاَص  ٍبلاط َو  نِم 

ِلیدَْبلِاب عَنْقَی  اَم ال  ُرهَّدلا  َو 

ِلیبَس ُِکلاس  ٍّیَح  ُّلُک  َو 

ِلیحَّرلا َنِم  َدْعَْولا  َبَْرقَأ  ام 

(1) ِلیلَجلا یِلا  ُْرمَْألا  امَّنإ  َو 

! مالسلا هیلع  هللادبع  ابا  ناج ! الوم  يا !؟ هدینش  هچ  رگم  يا !؟ هدید  هچ  رگم 

! تسا دایرف  هدروخ  ورف  كاوژپ  تلد  و  يربا ، تیادص  نامسآ 

! تهاگن زا  مغ ، ياشامت  داب  رود 

! تاجاح زبس  قفا  نیرت  هنادواج  يا  زبس ! ياه  هظحل  باتفآ  يا  تتماق ! ياشامت  زا  نیمز ، نینوخ  کلپ  داب  رود 

یمّرخ هفطاع   / دوعوم نیمزرس 
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دوعوم نیمزرس 

یمّرخ هفطاع 

تماـقا لـحر  اـیب ! نییاـپ  تبکرم  زا  .تسا  هدروخ  دـنویپ  نیمز  هب  هک  تشهب  زا  يا  هعطق  .تسوـت  دوـعوم  نیمزرـس  ناـمه  اـج  نیا 
تساه نرق  دنک ؛ اشامت  ار  شطع  زاجعا  دهاوخ  یم  كاخ  نیا  نکفیب !
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.دش دهاوخ  یملاع  دوجس  رهم  كاخ  نیا  .دوش  كربتُم  تیاه  سفن  رطعرد  دهاوخ  یم  .تسوت  روضح  راظتنارد 

زا كاخ  نیا  زومایب ! شطع  قشم  تناکدوک  هب  نک ! اپرب  ار  تا  یـسک  یب  ياـه  همیخ  نکفیب ! تماـقا  لـحر  اـیب ! نییاـپ  تبکرم  زا 
.دنام دهاوخ  يراج  دبا  ات  ناسنا  یگدازآ  تّزع و  نایرش  رد  تخرس  نوخ  .تفرگ  دهاوخ  وربآ  وت  نوخ 

یهاوخ ترکیپ  ياه  هکت  اب  ار  خـیرات  يونثم  نیرت  یـسامح  زورما  وت  .دـنا  هداد  تعـسو  ملاع  ياهدرد  ماـمت  ياـنهپ  هب  ار  تا  هنیس 
يراگدنام زار  هک  تسا  يراج  یتقیقح  وت  رعش  تیب  تیب  رد  .دورس 

مامت ترعش ، ياه  هیفاق  .رغصا  كزان  رجنح  ربکا ، يانعر  تماق  تسا ، ساّبع  ياه  مشچ  ترعـش  ياه  هیفاق  .دش  دهاوخ  تا  يونثم 
یم دوخ  هب  درد  زا  حانجلاوذ  .دـشک  یم  شتآ  هب  ار  تشد  مامت  تا  هنابیرغ  رـصان » نم  له   » .دزیر یم  مه  هب  ار  نمـشد  هایـس  نزو 

ردق هچ  ره  تسا  نیگنس  اوه  مجح  .دچیپ 

هزادنا هب  شا  هنیس  هک  يدرم  و  هدنرد ، ياه  گرگ  دیلپ ، ناهبور  هنهرب ، ياهریشمش  هتخآ ، ياه  هزین  تسا ، یهایـس  دود  یم  مشچ 
شیپ هب  دوخ  گنرین  هاپـس  مامت  اب  تفات ، دـهاوخرب  ار  ناتیاهریت  ماـمت  وا  كاچدـص  هنیـس  .تساـهتنا  یب  يدرماـن  ياـه  مخز  ماـمت 
هدنام خـیرات  هظفاح  رد  زونههلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مالک  هلآ ! هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  نییآ  مان  هب  نید و  مان  هب  دـییایب !

«. دراد شتسود  دنوادخ  درادب  تسود  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  سکره  « » انیسُح بحا  نم  هّللا  ّبحا  : » تسا

یسنوی نیسح  / العأ جح 

العأ جح 

یسنوی نیسح 

هب ار  ناـشنامیا  قشع و  دـنا  هدـمآ  هک  تسا  یناـمدرم  ياریذـپ  هّکم  .دـنا  هناور  هبعک  يوس  هب  يوس ، ره  زا  مدرم  تسا ، ّجـح  مسوم 
نیا رد  یناوراک  اتفگـش ! اما  دوش ؛ یم  هدوزفا  تیعمج  لیخ  هب  زور  ره  .دـنیآ  یم  وسره  زا  .دـنهدب  فاوط  مَّرَکُم  هناخ  نیا  بحاص 

.تسا هدرک  نتفر  مزع  اه ، ندمآ  هحوبحب 

.دهن یم  نوریب  رهش  تسادق  تمرح و  میرح  زا  ماگ  درذگ ، یم  رهش  هزاورد  زا  ناوراک 

نیا شاداپ  رد  دیدرگ و  یم  هبعک  هناخ  رود  هب  دیزی ، تموکح  هرطیس  ریز  هک  ینابآم  سدقم  يآ ،
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لهج و روز و  تموکح  هنامز  رد  ّجـح  دـیراد ! مشچ  ار  نآ  يابیز  توارط و  رپ  ياـه  غاـب  و  تشهب ، لـسع  ریـش و  يوج  کـسانم ،
.تسین نیسح  ياه  ماگ  تازاوم  رد  زج  يوما ، بیرف  هعدخ و 

.دروآ ياج  هب  البرک  هدیتفت  نیمزرس  رد  ار  العا  جح  ات  دنک ، یم  اهر  مامت  همین  ار  ّجح  ّتیرح -  یگدازآ و  دامن  نیا  نیسح - 

وا يارب  لواپچ ، بیرف و  تموکح  روج ، ملظ و  تموکح  دیزی ، تموکح  تراسا  ِغوی  ریز  رد  نتسیز  رّوصت  یتح  میلست !؟ نیسح و 
ارادـم هب  هک  نونکا  دـنیب ، یمن  زیاـج  دوخ  رب  ار  گـنرد  يا  هظحل  .تسا  روآدرد  شیارب  نآ  روـصت  یتـح  تسا ، لّـمحت  لـباق  ریغ 

ياه لد  هتخوس ، ياه  همیخ  يوس  هب  ناکدوک ، شطع  يوس  هب  دراد ، یمرب  ماگ  اونین  يوس  هب  تسا ، هدرک  مامت  قلخ  رب  ار  تّجح 

هایس بش  دوخ ، نوخ  ششخرد  ییانشور و  هب  دنهن و  یم  صالخا  قَبَط  رد  ار  ناج  قح ، قشع  هب  هک  یقشاع  ياه  حور  و  دنمدرد ،
.دنرد یم  مه  زا  ار  ملظ 

هسامح رظتنم  ناهج  تسا و  هدمآ  نوریب  همطاف  هناخ  زا  يدرم  هرابد  درگن ، یم  مالسلا ، هیلع  نیسح  ياه  ماگ  رد  یتفگش ، هب  خیرات 
، لصو قایتشا  رد  اه  ناج  دیآ و  یم  دورف  البرک  رد  ناوراک  تسوا ... 

.تساه نامسآ  جوا  ات  نتفر  ارف  البرک  رد  ندمآ  دورف  دننک ، یم  يرامش  هظحل 
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 ... مخز دنپسا و  هنیآ و 

ییابطابطروپ یلعدیس  / هدش نیرفن  رهش 

ناـمیتی و دومیپ و  یم  ار  هفوک  ياـه  هچوـک  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  ییاـه  بش  نآ  زا  دـعب  .دـید  دـهاوخن  شوـخ  زور  هفوـک  رگید ،
ناوراک هک  نآ  زا  دـعب  و  دـنک ، ادـیپ  یناهارمه  ات  تفوک  یمرد  هناخ ، هب  هناـخ  ملـسم ، هک  نآ  زا  دـعب  .تخاون  یم  ار  ناگدـنامرد 

.دش دهاوخن  ادیپ  هفوک  يارب  یشوخ  زور  رگید  دندنادرگ ، هدش ، نیرفن  رهش  نیا  رد  ار  ناریسا 

ناوراک هک  ینامدرم  و  دهد ، یم  تنایخ  يوب  هک  هفوک  بآ  دندرورپن و  تلذ ، یتسپ و  زج  هک  ییاه  هناخ  هفوک ، رورپ  هلفـس  كاخ 
رگید دندرک ، لابقتسا  هلهله  يداش و  اب  ار  تیب  لها  ناریسا 

.دنشکب تحار  سفن  کی  هک  دنرادن  ار  نآ  یگتسیاش 

یم هراظن  ار  وا  نادنزرف  ناربج ، يارب  هفوک  نونکا  درب ؟ یم  اذغ  نابیرغ  نامیتی و  يارب  اه  بش  همین  هک  دوبن  مالسلا  هیلع  یلع  رگم 
قفانم یلاها  دنراکـشومارف  هچ  .دـنک  يریگتـسد  ناشیا  زا  هک  تسین  یـسک  دـنرذگ و  یم  اه  هچوک  زا  هناـبیرغ  نینچ  نیا  هک  دـنک 

زوریپ نایهاپس  هک  دوب  زورید  نیمه  راگنا  هفوک !

هدیـسر ییاهزور  نونکا  تشذگ ! دوز  ردق  هچ  .دندوب  هتفر  ناشلابقتـسا  هب  هفوک  مدرم  دنتـشگ و  یمرب  ناورهن  زا  مالـسلا  هیلع  یلع 
اه هچوک  نامه  رب  اپ  ندرگ ، رب  ریجنز  لغ و  وا ، ياه  هون  نادنزرف و  هک  تسا 

.دنور یم  ناشلابقتسا  هب  نانک  هلهله  مدرم ، نامه  دنراذگ و  یم 
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مالسلا هیلع  نیسح  هب  دندروآ ؛ هوتس  هب  ار  وا  دنفگ و  غورد  دندرک و  هاگن  مالسلا  هیلع  یلع  مشچ  رد  ور ، ود  تفـص  نوملقوب  مدرم 
.دنا هداد  رس  يداش  دایرف  وا  نادنزرف  يارب  الاح  دندز و  رجنخ  تشپ ، زا 

هیاسمه نامـشچ  رد  مالـسلااهیلع  بنیز  مشچ  هک  رتهب  نامه  .دـنک  كرت  ار  هفوک  بش ، ياـه  همین  رد  ناوراـک  نیا  هک  رتهب  ناـمه 
! دنتسکش ار  نادکمن  دندروخ و  کمن  هک  یناقفانم  .دتفین  شقباس  راکافج  ياه 

مالـسلا هیلع  یلع  نیرفن  يدبا ؛ گنن  غاد  دـنام : دـهاوخ  هفوک  يارب  زیچ  کی  اهنت  دور ، یم  هفوک  زا  ناوراک  نیا  هک  دـعب  ور  دـنچ 
! دورب نیب  زا  هک  تسین  يزیچ 

مادقا ینارماک  دمحم  / مطالتم شتآ 

مطالتم شتآ 

مادقا ینارماک  دمحم 

هیلع نیسح  تیب  لها  .دش  یم  کیدزن  رهش ، ياه  هزاورد  هب  هتسهآ  هتسهآ  ناوراک  دوب و  هدش  نیذآ  کشا ، ياه  غارچلچ  اب  هفوک 
هیاس هفوک  ياه  هچوک  رب  ساره  لوه و  .دـندرک  یم  رورم  اـه  هزین  يور  هب  ار  شیوخ  ياـه  مخز  ناـیفوک ، هلهله  ناـیم  رد  مالـسلا 

رهش ياضف  تمهت ، هنعط و  دوب و  هتخادنا 

.دوب هدرک  مومسم  ار 

دندش ردب  رد  یبن  لآ  ناسک  یب  نوچ 

دندش رگ  هحون  نانک  هلان  هفوک  رهش  رد 

نانس هزین و  رب  همه  نارورس  ياهرس 

دندش رگ  هولج  مرح ، لها  يور  شیپ  رد 

شرع نانکاس  نایگدرپ ، ياه  هلان  زا 

دندش رذگهر  ره  هب  هراظن  یپ  زا  عمج 

ادخ زا  دیسرتن  هک  یتما  مرش  یب 

دندش رد  هدرپ  دوخ  ربمیپ  ترتع  رب 

تیب لها  مخز  رب  هتشادن ، افج  زا  تسد 
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دندش رگد  يافج  هب  ناشن  کمن  مد  ره 

دـندوب و هدروخ  مالـسلا  هیلع  یلع  رهم  رپ  ناتـسد  زا  کمن  ناـن و  هک  یناـیفوک  ناـیفوک ، ياهدـنخ  مخز  زا  دوب  زیربل  هفوک  ياـضف 
ناشافخ اهنت  دـندوب و  هدـیچوک  هفوک  ياه  هچوک  زا  همه  اـه ، هدـنرپ  .دـندوب  هدـش  یلع  نادـنزرف  ياـه  مخز  ِشاـپ  کـمن  کـنیا 

هفوک ناشروضح ، یکیرات  هک  دندوب  ماش  نایرگشل 

.دوب هدرک  کیرات  یماش  ار 

.توادع هنیک و  ره  زا  راشرس  دوب و  هدش  یتبحم  رهم و  ره  زا  يراع  هفوک 

.درپس یم  هر  هیرگ  ریسم  رد  نیسح  هلفاق 
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هلیبق تکلمم و  مادک  ناریسا  زا  امـش  َُّنْتنَا ؛ يراسْالا  ِّيَا  ْنِم  ! » دیراب یم  کشا  شلد  ياه  هتـسکش  اب  ار  شیوخ  ناوارف  هودنا  بنیز 
هن هفوک  هک  تسناد  یم  بنیز  .دوبن  بنیز  رادولج  کـشا ، زج  زیچ  چـیه  .تفرگ  ار  شدوـجو  یماـمت  ناـبز ، مخز  ینیگنـس  دـیا »؟

رفک و رد  قرغ  هفوک  هک  تسناد  یم  بنیز  .دوش  يراج  دـیاب  ماش  ات  هیقر  ياه  کشا  هک  ندرپس ، لد  ياج  هن  تسا و  ندـنام  ياج 
.دنازوسب ار  نآ  دیاب  هک  يرفک  دشکب ، شتآ  هب  ار  نآ  دیاب  هک  یترفن  تسا ؛ ترفن 

هب ار  هفوک  بنیز  .دنک  سبح  ناشهایس  هنیس  رد  ار  نایفوک  روفنم  ياه  سفن  ات  دیشک  نوریب  توکس  فالغ  زا  ار  شیوخ  نابز  غیت 
، بنیز دنادرگرب ، شیوخ  هب  ار  نایفوک  هنتف  دیشک و  بوشآ 

هنوگ ره  يور  هب  هک  دوب  کشا  نیا  کنیا  دیـشک و  شتآ  هب  ار  هفوک  بنیز  درک ، شیوخ  رادازع  ار  دـنخبل  طاشن و  رد  قرغ  هفوک 
.دیکچ یم  یمشچ  ره  زا  دیود و  یم  يا 

، کشا ربارب  رد  ندز  وناز  هب  ار  اـه  هظحل  ماـمت  بنیز ، ِربص  تبالـص و  .دوب  هتفرگ  ارف  ار  ماـش  نایرگـشل  یگتفـشآ ، یگمیـسارس و 
هک تسناد  یم  بوخ  دوب و  بات  یب  زونه  بنیز  اّما  دوب  هتشاداو 

.دبای همادا  ماش  ات  هیقر  ياه  کشا  تسیاب  یم 

ص:97

هرامش 58 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 294زکرم  هحفص 142 

http://www.ghaemiyeh.com


زبس هاپس 

ییازریم دیعسدمحم   .../ وت نوخ 

؛ تسا هتسب  هتخل  نیمز ، يولگ  رد  هک  نوخ  نیا  تسیک ؟ نآ  زا  نوخ  نیا 

هدومیپ هار  نرق ، هدراهچ  هک  ینوخ  .تسا  هدرک  خرـس  ار  اه  هنیآ  باوخ  هک  نوخ  نیا  تسا ؛ هدـیزو  اـهداب  ماـشم  رد  هک  نوخ  نیا 
؛ دهد رگید  یمالـس  سدقم  نوخ  نیا  هب  ات  دـیآ  یمرب  دیـشروخ  نادادـماب ، ره  .تسا  هدرک  باریـس  ار  یـسامح » ناتخرد   » تسا و

، دش هتخیر  بیرغ  یکاخ  رد  هک  ینوخ 

.درک كّربتم  ار  كاخ  هک  ینوخ 

.تسا هدرک  یناوغرا  ار  ایند  مدرم  ياه  باوخ  تسا و  هدـمآ  الاب  ناهج  ياه  کلپ  ِتشپ  زا  هک  نوخ  نیا  تسیک ؟ ِنآ  زا  نوخ  نیا 
.دنک یم  يرایبآ  ار  تداهش »  » تخرد دمد و  یم  مایق »  » و هسامح »  » حور كاخ ، یلاها  كانتوخر  ِقورع  رد  هک  نوخ  نیا 

و نوخ ، نیا  مان  هب  ام  میدوب -  هتفای  گنـشف  ار  شیاه  هویم  اـم  هک  لاـسنهک -  یطولب  دوب ، یطولب  تخرد  تداهـش  هک  مراد  داـی  هب 
ام .میدـناوخ  یم  تخرد  نیا  ياپ  رد  ار  نامخرـس  ياهاعد  ام  .میدوب  هتـسب  زبس  لـیخد  نارازه  تخرد ، نیا  هب  نوخ ، نیا  بحاـص 

نیا ياپ  رد  ار  اه  ناوغرا  همانترایز 

هب ار  هدش  هتسب  ِلیخد  اهدص  هاگ  .تشاد  میرک  يا  هیاس  تخرد ، نیا  .میدرک و  یم  همزمز  تخرد ،
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 ... دوب هدش  هتخیر  بیرغ ، یکاخ  رب  هک  ینوخ  دوب -  سدقم  نوخ  نیا  تکرب  هب  اه  نیا  همه  و  دوشگ ، یمزاب  هراشا  کی 

ییازریم دیعسدمحم  / دمد یم  كاخ  زا  وت  نوخ  راهب  ادرف 

دمد یم  كاخ  زا  وت  نوخ  راهب  ادرف 

ییازریم دیعسدمحم 

.تسا يراج  وت  نوخ  كاخ ؛ کشخ  ياه  گر  رد  دود ، یم  وت  نوخ 

.دنا هداتفا  هار  هب  ینز  هنیس  ياه  هتسد  ملد  رد  زورما 

.دنتسه وت  رکشل  زبس  ياه  هناشن  اه ؛ تخرد  الوم !

.دیوگ یم  کیبل  ار  وت  يادن  هک  تسا  يا  هدیرب  تسد  گرب ، ره  غاب ، رد  زورما ،

.دبوک یم  وت  يازع  لبط  هب  نافوت  .تسا  وت  تبیصم  ناوخ  هحون  دچیپ ، یم  اه  گرب  اه و  هخاش  يال  هبال  هک  یمیسن 

.دناوت ناگنشت  لیخ  ياّقس  اهربا ، نامسآ ، رد 

.دمد یم  كاخ  زا  وت  نوخ  راهب ، ادرف ، دنناد : یم  زین  نیمز  ياه  گنس  مامت  الاح 

 ... دش هداهن  نوخ  تشت  رد  دیزی -  سلجم  رد  هک  ماگنه -  نآ  تسوت ، نت  زا  ادج  رس  هتسشن ، نوخ  رد  ِدیشروخ  بورغ ، ره  و  ... 

.تشاد ياج  مالسلااهیلع  همطاف  ناماد  رد  هک  تسا  يرس  نامه  نیا  .دوب  ربمایپ  هاگ  هسوب  هک  تسا  ینادند  بل و  نامه  نیا  هآ ... 

یناهارف یناچیم  يدهم  تارف / هب  تسا  تجاح  هچ  ار  وت 

تارف هب  تسا  تجاح  هچ  ار  وت 

یناهارف یناچیم  يدهم 

سوناـیقا نیرت  لـالز  نیرت و  قیمع  حرط  دوـخ ، تنامـشچ ، هک  وـت  تارف ؟ ریغ  تارف و  هب  دـشاب  دـناوت  یم  یتجاـح  هچ  ار  وـت  رخآ 
زا کچوک  یجوم  اهنت  تارف ، هک  تسا  يدور  تمالک  و  تساه ،
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.دنوش یم  باریـس  نآ  زا  ایرد ، دصقم  هنـشت  ناریاز  هک  تسا  ییاه  هکرب  نیرت  فافـش  همـشچرس  تناتـسد  و  دـشاب ، دـناوت  یم  نآ 
دنراد و تعاضب  یتسد  فک  ردق  هب  اهنت  ناهج ، ياه  بآ  همه  زا  دوخ ، دـنام ، یهاوخ  هنـشت  تارف  نتـسب  اب  دنـشیدنا  یم  هک  نانآ 

.دنبایرد ار  وت  ندوب  ایرد  زار  دنناوت  یمن  زگره 

شیارب دشاب ، هتـشاد  شیوخ  رد  ار  وت  هک  یتشد  دنناکـشخب ، هشیر  زا  ار  تارف  راذگب  تارف ؟ ریغ  تارف و  هب  تسا  تجاح  هچ  ار  وت 
؟ هن ای  درذگب  نآ  زا  تارف  نوچ  يا  هرطق  هک  دنک  یم  یقرف  هچ 

باریـس ینامـسآ  یتـفرعم  همـشچ  شیاـشگ  هب  زج  يا ، هدوب  هنـشت  هاـگره  هک  ار  وت  تارف ؟ ریغ  تارف و  هب  تسا  تجاـح  هچ  ار  وت 
ياه بارـش  نوجعم  دوخ ، وت ، دوجو  .تشاد  دهاوخن  یهار  وت  ینامـسآ  رکیپ  رد  کش  یب  درذـگب ، كاخ  زا  هک  یبآ  .يا  هتـشگن 

؟ وت هدیشچ  نامسآ  ياه  بل  هب  هچ  ار  تارف  هدروخ  كاخ  ِبآ  رخآ  تسا ، یتشهب  رّهطم 

هک اه  جوم  نیرت  هدیـشکرس  زا  راشرـس  تسا  يدور  دوخ ، وت ، کچوک  ناوراک  هک  تارف ؟ ریغ  تارف و  هب  تسا  تجاـح  هچ  ار  وت 
وحم وت  ناوراک  میالم  همهمه  مطالت  رد  تارف  همه  دنرذگ ، یم  نوچ 

نیرت عیفر  هب  دبا  ات  نابایب  نیا  تشاذگ ، ارحص  نیا  هب  اپ  نوچ  هک  شخبناج  نادنچ  يدور  .دوش  یم 

.دش لّدبم  نیمز  دابآ  سّدقم و  ياه  كاخ 

باریـس ار  وت  ناوراک  ار و  وت  هچ  نآ  هک  تسناد  دـنهاوخن  زگره  ناشیا  .دـننک  رود  وت  زا  ار  تارف  دـنهاوخ  یم  هچره  راذـگب  الاح 
.دوب دهاوخن  اه  همشچ  شنیرفآ  همشچرس  هب  ندیسر  زج  درک ، دهاوخ 

هاگ نآ  سپ  .دیرَد  دهاوخ  ار  امـش  ياهرکیپ  یکاخ  ِسفق  يدوز  هب  برع  لهج  ياهریـشمش  .دش  دـیهاوخ  باریـس  يدوز  هب  سپ 
.دوشگ دیهاوخ  ار  شیوخ  هتسب  ناهنپ  ياه  لاب  باریس ، دازآ و 

تسا یناشک  ریشمش  یتّورم  یب  یفوک و  تعامج  يدرمناوجان  ثیدح  دَنام ، یم  هک  هچ  نآ  دیور و  یم  نامسآ ، نازاورپ  دنلب  امش 
، دنام یم  هچ  نآ  .دنتشادن  اور  دنزرف  رب  ار  ردام  رهَم  نیا  بآ ، هک 

هیلع یلع  دنزرف  رب  شیوخ  ریشمش  هب  ار  نتسیز  دنتسیز و  مالسلا  هیلع  یلع  ریشمش  ریبدت و  هانپ  رد  هک  تسا  یموق  یساپسان  ناتساد 
.دندرک مارح  مالسلا 

؛ دیـشخرد دـهاوخ  كاخ  نیا  هرهچ  رب  نادواج  هک  تشد  نیا  یناشیپ  رب  هدـش  کح  تسا  يا  هسامح  هّصق  دـَنام ، یم  هچ  نآ  زین  و 
تعسو رد  يراج  اّما  زور ، دنچ  رد  يا  هثداح  زاجیا ، تیاهن  رد  يا  هّصق 

« شخ شخ   » رد دزو و  یم  ناراـید  هـب  اـهداب  شود  رب  دــچیپ و  یم  اهرــصع  اـه و  لـسن  شوـگ  رد  هـک  يا  هساـمح  یگنارک ، یب 
.دوش یم  اوجن  ناتخرد  نیرتدنلب 
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ینوطالقس میرم   / اه هلق  زارف  رب  باتفآ  زا  رتدنلب 

دندوب هدیرب  ار  تندرگ  ياه  گر 

دندوب هدرک  ادج  ندب  زا  ار  ترس 

دندوب هدرک  هکت  هکت  ار  ترکیپ 

تخوس یم  ارحص  غاد  نت  يور  تناتشگنا 

دندرب یم  تمینغ  هب  هعطق  هعطق  ار  تناتسد 

دباتب تمشچ  مادک  رب  تسناد  یمن  باتفآ  هک  يدوب  هدش  گرزب  ردق  نآ  وت 

دیاشگب شوغآ  تیارب  هنوگچ  تسناد  یمن  نیمز  هک  يدوب  هدش  گرزب  ردق  نآ  وت 

دنک تیاشامت  هنوگچ  تسناد  یمن  نامسآ  هک  يدوب  هدش  گرزب  ردق  نآ  وت 

دنناوخب زامن  تندب  رب  هنوگچ  دنتسناد  یمن  ناگراتس  هک  يدوب  هدش  گرزب  ردق  نآ  وت 

.دوب هدیچیپ  ناهج  تارذ  مامت  رد  تبلق  نابرض  يادص 

دش ابیز  وت  ياه  بل  رب  هسوب  اب  نارزیخ 

دش زیزع  وت  نتفرگ  شوغآ  رد  اب  لادوگ 

تسشن هفوکش  هب  وت  ياه  ماگ  در  اب  ارحص 

تسیرگ ار  وت  ياونین  مدآ ، هک  يدوبن ، وت  و 

تفگ اهایرد  شوگ  رد  ار  تا  یگنشت  كاخ  هک  يدوبن ، وت  و 

تسشن بورغ  هب  ار  وت  تبرغ  نامسآ  هک  يدوبن ، وت  و 

دندرمش سدقم  ار  تا  هراوهگ  ناگتشرف ، هک  يدوبن ، وت  و 

تسا ناسنا  خیرات  تیمولظم  وت  ياروشاع 

تسا یگدنب  يایفارغج  هعقاو  نیرت  گرزب 
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تسا قشع  وت ، ياروشاع 
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يداتسیا اشامت  هب  تسا  راوازس  هک  هنوگ  نآ  ار  ادخ  وت 

یتفرگ شوغآ  رد  تسا  راوازس  هک  هنوگ  نآ  ار  گرم 

يدرک هبرجت  تسا  راوازس  هک  هنوگ  نآ  ار  یگدنز 

تفرگ هزات  یناج  زور  نآ  زا  ارحص 

دیسر شا  یعقاو  شزرا  هب  نوخ 

یگنادرم خرس  ياه  هلق  رب  يداتسیا  باتفآ  زا  رتدنلب  وت  و 

مالسلا هیلع  داجس  ماما 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  هفیحص / يارب  يا  هیثرم 

هفیحص يارب  يا  هیثرم 

يوسوم رغصا  یلع  دیس 

! اروشاع لماک  ریسفت  يا  هدنتسرپ ! حور  نیرتابیز  يا 

تیاه هناـش  یتفگ و  یم  هاـگلتق  لادوگ  زا  نخـس  هک  هاـگ  نآ  دراپـسب »! تهاـگن  هیثرم  هب  لد  هناقـشاع  هک  یکـشا  ِقدزرف  اـشوخ  »
! دندرک یم  یهارمه  ار  هیرگ  یناوارف 

؟ تشاگنا البرک »  » زا يادج  ار  وت  دوش  یم  هنوگچ  ناج ! الوم 

؟ درپسن ییاونین  ياه  هلان  ین  هب  لد  تمان ، يروآدای  اب  دوش  یم  هنوگچ 

.تسا هداد  رارق  ییاروشاع  ياهزور  فیدر  رد  ار  تتداهش  زور  خیرات ، یتح  .دوب  هدروخ  دنویپ  البرک  ثداوح  اب  تتداهش ! یتح 

مراپسب رعـش ، نیمادک  هب  ار ؟ میاه  هلان  مخز  مهد ، حرـش  هیرگ  نیمادک  اب  منک ؟ تا  یهارمه  ییاروشاع ، غاد  نیمادک  اب  ناج ! الوم 
!؟ مشاب ناتگوس  نیگهودنا  اهنت  مناوت ، یم  هنوگچ  ار !؟ هلال  نیشتآ  کشا  مزیرب ، هحون  نیمادک  رد  ار !؟ هچنغ  هآ  نیرخآ 

!؟ مزاسن رو  هلعش  ار  ناتسلخن  شیوخ  مامتان  هیثرم  اب  مرذگب و  ّطش »  » رانک زا  باریس  مناوت  یم  هنوگچ 
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رب هک  يا  هناـکدوک  تقادـص  دوب و  قشع  هکرعم  رد  روضح  شهاـنگ  هک  مریگزاـب  ینینوخ  هقادـنق  زا  ار  مهاـگن  مناوت  یم  هنوـگچ 
!؟ دوب هتسب  شقن  شمّسبت 

!؟ دوب هتخیگنا  تفگش  يا  هماگنه  هک  یماگنه  مدنبن ، لد  مالسلا » هیلع  ربکا  یلع   » يارالد تماق  هب  مناوت  یم  هنوگچ 

؟ منک شومارف  تسا ؛ زادنا  نینط  خیرات  شوگ  رد  زونه  هک  ار  مالسلا » هیلع  مساق   » دایرف مناوت  یم  هنوگچ 

اه و همیخ  زوسرگج  دایرف  رد  هاگلتق ؛ لادوگ  نینوخ  رـسارس  ياه  هظحل  رد  مالـسلا » هیلع  ماـما   » نیـسپاو عادو  هب  مناوت  یم  هنوگچ 
، مناوت یم  هنوگچ  مشیدنین !؟ شتآ ، تشحو و  یناوغرا  ياه  هظحل  رد 

!؟ هنوگچ منادب !؟ هتفای  نایاپ  ار  نابیرغ  ماش 

.يدرک یم  هراظن  ار  تا  یگدنز  زور  نیرت  خلت  يدوب و  يراج  البرک  هشوگ  هشوگ  رد  هظحل ، هظحل  هک ، يدوب ، وت  نیا 

هک ییاه  تسد  .تسوت  ياه  تسد  رطع  زا  هدـنکآ  شا ، هیآ  هیآ  هک  يا  هفیحـص  .تلد  هفیحـص »  » ریـسفت ینعی ، البرک  ناـج ! ـالوم 
يربا هشیمه  نامـسآ  ینعی ، تیاه ؛ کشا  رامـش  یب  زیر  هراتـس  ینعی : هفیحـص  .دندرپس  البرک  شوغآ  هب  ار  ردـپ »  » نوگ لگ  مسج 

يزیچان ِنامدرمان  لّمحت  ینعی ، هنیدم ؛

هریت ياه  هّلق  رب  ار  هشیدـنا  ملع و  ِمَلَع  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زبس  ياهوزرآ  ینعی ، هفیحـص  .ماـشه  ناورم و  دـیزی و  نوچ ،
ِینارون دنمناوت و  غارچلچ  ینعی ، تیالو ؛ زبس  راس  هیاس  ینعی ، تشارفا ؛ لهج 

ِغاد زا  راشرس  ناماه  هنیس  تسالبرک و  هودنا  رطع  زا  هدنکآ  ناماه  لد  زونه  ناج ! الوم  .تیاده 

.دنک یم  هدنز  ناهذا  رد  ار  اروشاع  دای  دراد و  ییاونین  ياه  هیوم  اب  نراقت  هک  یتداهش  .وت  تداهش 

نامرآ دش و  یمن  هتسکش  نایوما  ِيربیخ  ّربکت  رورغ و  تا ،» يردیح   » روضح دوبن  رگا  مالسلا ! هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ای  ناج ؛ الوم 
يودب يا  هناسفا  هب  اهنت  یهارمگ ، لهج و  ياهرداچ  هایس  رد  اروشاع 

رارق البرک  هسامح  اروشاع و  همادا  رد  ار  تیالو  تقادص  اروشاع ، يادخ  دنچره  دش ؛ یم  لیدبت 

.تسا هداد 

دـنوادخ و یقیقح  نید  یتخیوآ و  تاداقعا  کیرات  گنت و  ياه  هچوک  رد  ار  تفرعم  ياـه  سوناـف  هک  يدوب  وت  نیا  ناـج ! ـالوم 
.يداد نایرج  شیوخ  تسرد  ریسم  رد  يدز و  راج  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  یعقاو  تنس 
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یم مسق  نابیرغ  ماش  ياه  هنابیرغ  هب  ار  وت  ییاونین ! ياه  غاد  هفیحـص  يا  تیالو ؛ رادیاپ  تقیقح  يا  اروشاع ؛ ریـسفت  يا  ناج ؛ الوم 
تعافش ِتیانع  زا  ار  ام  باسحلا ، موی  تمایق و  رد  هک  میهد 

.ینادرگن مورحم 

یجنپ هجیدخ  ! / تداهش هلیبق  هدنامزاب 

! تداهش هلیبق  هدنامزاب 

یجنپ هجیدخ 

مشچ منز و  یم  هّجض  ار  وت  .دنبوک  یم  هنیس  رس و  رب  ار ، وت  خرس  عادو  میاه  تسد  .دنیرگ  یم  ار ، وت  زیگنا  مغ  گوس  میاه  مشچ 
! تسیرگ لاس  یس  هک  ار ، وت  نیگهودنا  ياه 

، تیاه کشا  کشم  تقو ، چیه  درکن ! هبرجت  ار  یلاسکـشخ  تیاه ، مشچ  تارف  تقو ، چـیه  .يدـنایرگ  یتسیرگ و  مامت  لاس  یس 
! تسشنن ورف  تهودنا ، نافوت  تقو ، چیه  .تشگن  یهت 

كرت ياه  بل  يدـید ، یم  هک  ار  بآ  شیپ ! ِلاس  یـس  لثم  تسرد  نشور ، حـضاو و  يدـید ، یم  ار  ـالبرک  دوشگ ، یم  هک  کـلپ 
يراج اه ، بل  ریوک  زا  هک  يدید  یم  ار  شطع  دمآ ...  یم  تدای  هب  هدروخ 

 ... داد یم  ناج  هنشت ، یبل  اب  هاگلتق ، يدوگ  رد  هک  دیشخرد  یم  تیاه ، مشچ  هنیآ  رد  ردپ ، ریوصت  يدید ، یم  هک  ار  بآ  .دوب 

! يدنایرگ یم  یتسیرگ و  یم  يدید و  یم 

ار رغـصا  یلع  ِیگنـشت  هودـنا و  يردام ، ره  ِییالال  تخادـنا ...  یم  تا  ههاـم  شـش  ردارب  داـی  هب  ار  وت  یکدوک ، ره  هیرگ  يادـص 
، ردپ شوغآ  رد  هک ، يداتفا  یم  يرپرپ  هچنغ  ِدای  درک ، ...  یم  یعادت 

 ... تسشن قوش  هب  ار  ییافوکش 

 ... دیشک یم  هنابز  تا ، هنیس  رد  درد  هلعش  هلعش  .تشاد  نایرج  شتآ  تا ، هنیس  رد 

ياـه مخز  زا  ناـبایب ؛ ياـه  گـیر  زا  رت  شیب  تسا و  نامـسآ  ياـه  هراتـس  زا  رت  نوزف  هک  ییاـهدرد  زا  دـسیون ، یم  وـت  زا  خـیرات 
.اه هوک  مامت  زا  رتدنلب  اه و  هّرد  مامت  زا  رت  قیمع  ییاه  مخز  ترّرکم ،

! تداهش هلیبق  هدنامزاب 

ار وت  يداتـسیا ! گوس  هب  هناروبـص  ار ، فسوی  ود  داتفه و  قارف  راو ، بوقعی  هک  ار  وت  میارـس ! یم  ار  وت  ياه  مغ  میوگ ! یم  ار  وت 
! يدنایرگ یتسیرگ و  لاس  یس  هک 

هرامش 58 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 294زکرم  هحفص 151 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:104

هرامش 58 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 294زکرم  هحفص 152 

http://www.ghaemiyeh.com


رارف داـی  هب  تخادـنا ؛ یم  همیخ  شتآ و  داـی  هب  ار  وـت  ناـبایب  ياـهراخ  .دـش  یم  هزاـت  تیاـه  مخز  يدـید ، یم  ار  ناـبایب  ياـهراخ 
.نالیغم ياهراخ  يال  هبال  رد  لاسدرخ ، ناکرتخد 

! همقلع رانک  رد  هدیرب  ياه  تسد  دای  دّمحم ! ياه  لگ  نابرهم  ياقس  دای  يداتفا ، یم  ومع  دای  يدید ، یم  هک  کشم 

! ناگدننک تدابع  شخب  تنیز  هآ !

مدق گنتلد  اه  هچوک  .دیآ  یمن  شا  هیرگ  يادص  رگید  دـشک ! یم  هآ  ار  وت  قارف  هنیدـم ، .دراد  هنیـس  رب  ار  وت  نارجه  غاد  هنیدـم ،
! ملاع مامت  زا  رت  گرزب  یهودنا  اب  يور  یم  دنأوت ؛ ياه 

هب راو ، قدزرف  ایند ، يور و  یم  وت  .تسوت  تاجانم  زا  رطعم  زونه ، داب  .دهد  یم  ار  تیاه  کشا  معط  زونه  تا ، هّداجـس  نم ! ياقآ 
.ار تمظع  همه  نآ  تسا  هتسشن  شیاتس 

، ار تا  هلاس  یس  جنر  دنیشن  یم  گوس  هب  اه ، مشچ  يور و  یم  وت 

! دوشن شومارف  ...اروشاع  ات  ...يدنایرگ  یم  یتسیرگ و  یم  هشیمه  هک 

مالسلا هیلع  لضفلابا  ترضح 

یمیقم بیبح   ... / زور نیمتفه 

 ... زور نیمتفه 

یمیقم بیبح 

؛ نیگمرـش هتـسخ و  دسر ، یم  هار  زا  هنـشت  زور ، نیمتفه  .دننز  یم  مدـق  ار  البرک  تاعاس  بآ ، يوجو  تسج  رد  هنـشت ، ياه  هیناث 
نیگمرش و  البرک ؛ ناوراک  بارطضا  زا  هزور ، شش  يا  هرهلد  زا  هتسخ 

.بآ یب  ياه  کشم  زا 

زا يا  هلاه  رد  اقس ، الاح  .دننک  باریس  ار  نیسح  هاگ  همیخ  ناکدوک  ات  دنبای  یمن  یبآ  دوخ ، تیاهن  یب  هروشلد  رد  اه  کشم  الاح 
شزرل زا  البرک  نیمز  لاح  .دنیب  یم  یلاخ  ار  دوخ  ناتسد  ياج  رتوس ، نآ  هظحل  دنچ  تارف ، دنیب و  یم  یلاخ  ار  دوخ  ناتـسد  مرش ،

ات دیآ ، یم  دورف  ناکدوک  ناشطع  نابل  رب  ناردام  هدیکـشخ  نابز  یتقو  دزرل ، یم  دوخ  رب  نامـسآ  دـیرگ و  یم  نیـسح ، ياه  هناش 
.دهاکب ناش  یگنشت  زا  یمک  دیاش 
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نیسح نارای  هدیکشخ  نابل  رب  ار  دوخ  ناتلغ  ناتلغ  کشا ، زور ، نیمتفه  ندیراب ! يارب  درادن  يراب  هک  هراچ  هچ  دزرل و  یم  نامسآ 
نیمتفه .یگنادرم  یطحق  تسا و  تارف  تراسا  زاغآ  زور ، نیمتفه  شیوخ !؟ يروش  زا  هوکـش  زج  دـنک  هچ  کشا  اما  دـناسر ، یم 

زور البرک ؛ نایناوراک  هدـنام  هار  رد  ِمشچ  رد  تسا  بآ  بارـس  زور ، نیمتفه  .نیمز  یگدـنامرد  تسا و  ناـمز  شطع  زاـغآ  زور ،
.تارف دایرف 

دیراذگب .موش  كربتم  سابع  سدقم  ناتسد  هب  رگید  راب  دیراذگب  .منک  باریـس  شیوخ  زا  يا  هرطق  هب  ار  هدیکـشخ  نابل  دیراذگب 
.مریگ وربآ  یلع  لآ  يور  بآ  زا 

بآ يا  هرطق  ایآ  تشک ؛ ارم  یگنشت  ردپ ! يا  : » تفرگ دهاوخ  ردپ  زا  ار  شغارـس  ربکا  یلع  يدوز  هب  دناد  یم  هک  ارچ  دلان  یم  وا 
(1) .»؟ مدرگ زاب  منک و  شطع  عفر  ات  دوش ، یم  ادیپ 

يادهش نوخ  تارف ، بورغ ، ره  نونکا  .دش و  دهاوخ  نیگنر  سابع  نوخ  يا  هرطق  زا  يدوز  هب  تارف ، دناد  یم  هک  ارچ  دلان  یم  وا 
تفه تارف ، مرحم ، ره  نونکا  .دنک  یم  هیده  دیشروخ  هب  ار  اونین 

.دنام یمن  یقاب  شیاه  مشچ  رد  یبآ  زور ، نیمتفه  رد  دیرگ و  یم  زور 

! نامسآ يایرد  يوس  هب  کشخ  نیمز  زا  ناشطع  جورع 72  تسابیز  ردق  هچ  و 

یمّرخ هفطاع  / راقفلاوذ زا  يّدر 

راقفلاوذ زا  يّدر 

یمّرخ هفطاع 

لقع دوارت ، یم  شیاه  مشچ  زا  هک  یقـشع  قرب  و  دنک ، یم  تا  هریخ  شا  ییابیز  دنز ؛ یم  جوم  بیرغ  يدرد  شیاه ، مشچ  رد  ... 
يدرم تبیه  روآدای  شیاه  تسد  دریگ ؛ یم  هرخسم  هب  ار  تا  هناکدوک 

.دنز یم  جوم  شهاگن  رد  راقفلاوذ  مشخ  زا  يّدر  دسانش ، یم  بوخ  ار  وا  ربیخ »  » تئیه هک  تسا 

 ... یسانش یم  ار  وا  ینک  یم  ساسحا 

 ...« شطعلا ومع ! ومع ! : » دروآ یم  دوخ  هب  ار  وت  مرح  ناکدوک  يادص 

 ... دنسانش یم  ار  وا  خیرات  همه  یسانش ...  یم  ار  وا  تسادخ ؛ نید  تبرغ  هصق  شا  یلاخ  کشم 
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.دنوش یم  شهار  هشوت  شطع  کشم و  ریشمش و  دنروخ و  یم  هرگ  شا  هنادرم  ناوزاب  رد  تریغ  قشع و 

هللا یلـص  دّمحم  نییآ  تیمولظم  دایرف  البرک  هدز  متام  نابایب  زا  اهنت  بیرغ و  هک  يدرم  تیناّقح  هب  دراد و  نامیا  شهار  تقیقح  هب 
.دنک یم  رشتنم  ملاع  رسارس  رد  ار  هلآ  هیلع و 

هاوگ شا  هناناج  تداـشر  رب  خـیرات  تسا ، هتـسشن  هراـظن  هب  ار  شا  هنادرم  تبیه  خـیرات ، .دزاـت  یم  شیپ  هب  نیقی  زا  يراـب  هلوک  اـب 
«. یتشذگرد دوخ  راک  رد  تریصب  یهاگآ و  اب  یتفاتنرب و  ور  يدرکن و  یتسس  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  : » دوب دهاوخ 

.دنک یم  رارکت  مالسلا  هیلع  سابع  تئیه  رد  ار  دُحا  ردب و  هرطاخ  هک  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  ینک ، یم  ساسحا 

اب هک  ینانآ  نوچ  .دنتشذگرد  ادخ  هار  نادهاجم  ردب و  نارگراکیپ  هک  یتشذگرد  یـشور  نامه  هب  وت  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  ادخ  »
يرای رد  دندرک و  هزرابم  ادخ  نانمشد  اب  ادخ  هار  رد  یشیدناریخ 

زرم تریـشمش  يدرک ، باریـس  داقتعا  نامیا و  بآ  اب  ار  تریـشمش  ...دـندرک » عافد  ادـخ  ناتـسود  زا  دـندوب و  اشوک  یهلا  ياـیلوا 
: هک دروخ  دنهاوخ  هطبغ  وت  خرـس  تشونرـس  هب  نادیهـش  دنز ، یم  دنویپ  تداهـش  هب  ار  وت  تشونرـس  تریـشمش  .دش  ادـخ  دودـح 

هطبغ وا  ماقم  رب  تمایق  زور  ادهـش  همه  هک  تسا  یماقم  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  دزن  مالـسلااهیلع  ساـّبع  ترـضح  يارب  اـنامه  »
(1) «. مالسلا هیلع  داجس  ماما   » .دروخ دنهاوخ 

ینوطالقس میرم   / غیت شراب  ریز 

غیت شراب  ریز 

ینوطالقس میرم 

دوب هتفرگ  نوخ  يوب  میسن ،

تخوس یم  هجنکش  ساره و  بت  رد  ارحص 

دندوب هداتفا  اپ  زا  اه ، بسا 

.هنسرگ ياه  گرگ  موش  لاگنچ  رد  دز ، یم  سفن  سفن  هاگ  همیخ 
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دندوب هتفرگ  لغب  رد  تبیصم  يوناز  ناکدوک 

دوب یهایس  زور 

دوب هزین  مخز و  كانتشحو  زور 

دوب هتفرگ  یشکرس  نایصع و  گنر  نیمز 

يدرک همزمز  تارف  اب  هناقشاع  وت  هک  دنداد  یم  یهاوگ  اه  لخن 

دنتفر هناشن  ار  تیاه  کشم  بلقلا ، ّیسق  نادرم  هک  دنداد  یم  یهاوگ  اه  لخن 

دندنازوس اه  غیت  ار  تنابرهم  نامشچ  هک  دنداد  یم  یهاوگ  اه  لخن 

دندیرد اهریشمش  ار  تناتسد  هک  دنداد  یم  یهاوگ  اه  لخن 

دوب یهایس  زور 

دوب یبیرغ  ماش 

تفرگ ندیراب  ارحص  رس  رب  گرم  رتسکاخ 

یتفر یگرزب  ياه  غاد  ياشامت  هب  وت 

اه گرگ  هنایشحو  زات  تخات و  ریز 

اه همیخ  ناکدوک  هتخوس  مین  ياه  تروص  شبات  ریز 

داتفا اه  مادنا  رب  سرت 

تخیر ورف  مرش  ياهراوید 

هودنا نیرت  هنادواج  زا  يدش ، باریس  وت 

دنام اه  غیت  راوآ  ریز  تا  یناشیپ  ِهام 

يدز فرح  هدیرب ، ياه  هزانج  اب 

يدناوخ نآرق  یمخز ، ياه  مشچ  اب 
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درمش هناد  هناد  ار  وت  ياه  مخز  لوات  نیمز ،

تخوس هرطق  هرطق  ار  وت  نشور  دایرف  بآ ،

دوبن ناریو  زور ، نآ  زا  رت  نشور  يزور ، چیه 

دیدن ار  دنوادخ  اه ، مشچ  نآ  زا  رت  هتخوس  یمشچ ، چیه 
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يداتفا نیمز  رب  وت  و 

تفرگ شیوخ  یمخز  ياه  هناش  رب  ار  وت  نیمز  هن ... 

 ... دوب هتفرگ  نوخ  يوب  هک  یمیسن  زا  درک ، رپ  ار  اوه  تا ، یلاخ  یکشم 

 ... دیباتن نشور  زور ، نآ  زا  رگید  هام  ... 

.یمخز هنشت و  داتفا ، نوخ  قاُحم  رد  زور ، نآ  زا  رگید  هام  ... 

مالسلااهیلع بنیز  ترضح 

ینوطالقس میرم  / لادوگ يادنلب  رب  هداتسیا 

لادوگ يادنلب  رب  هداتسیا 

ینوطالقس میرم 

يا هداتسیا  لادوگ  يالاب 

کچوک تشهب  نیا  لادوگ ؛

هشیمه ینشور  نیا  لادوگ ،

يونش یم  ار  كدف  ياه  هنایزات  يادص 

يونش یم  ار  نادند  نتسکش  يادص 

يونش یم  ار  یلیس  تابرض  يادص 

يونش یم  ار  راوید  رد و  نتخیر  ورف  يادص 

يونش یم  ار  هاگ  همیخ  راب  هلعش  يادص 

يونش یم  ار  ناکدوک  بآ  بآ  يادص 

.يونش یم  ار  هزین  ریت و  شرغ  يادص 

دیآ یم  حانجلاوذ  ههیش  يادص 
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، ارحص تسا  هزین  نوخ و  قالتاب 

دنا هدش  قمر  یب  تیاه  مشچ 

يریگ یم  الاب  ار  تناتسد 
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؟ يا هتخود  وس  مادک  هب  مشچ 

؟ ینز یم  هنیس  رب  ار  هظحل  مادک  غاد 

يا هداتسیا  لادوگ  يالاب 

يونش یم  ار  ناوراک  هجض  يادص 

يونش یم  ار  نارزیخ  هبرض  يادص 

يونش یم  ار  اه  تسد  ندش  هعطق  هعطق  يادص 

ار اه  کشم  یگنشت  يادص 

ار یلوخ  ونت  هلعش و  يادص 

يونش یم  ار  ماش  ياه  هبارخ  رادغاد  يادص 

دیآ یم  قشمد  نانز  هلهله  يادص 

دننز یم  ادص  ار  وت  دیزی  خاک  رد  ییاه  مشچ 

دناوت ناوزاب  يوجو  تسج  رد  اه  هنایزات 

دنریگ یم  وت  زا  ار  ههام  شش  غارس  اهریت 

دننز یم  تمخز  نانز ، دنخبل  بارش ؛ ياه  ماج  نادرم 

تسا هدرک  زاب  رس  هجنکش  ياه  هدنخ  شین 

يا هداتسیا  لادوگ  يالاب 

دچیپ یم  شیوخ  رد  حانجلاوذ 

ددرگ یمرب  یمخز  هنهرب و  حانجلاوذ 

دنا هدرک  زاب  رس  تیاه  مخز 

تسا شطع  نازوس  قالش  ریز  هنامحر  یب  نابایب ،
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تساهرجنخ نیگنس  راب  ریز  ارحص 

دنزوس یم  شطع  رد  تنازیزع  ياه  نت 

دنشارخ یم  هرهچ  ناگتشرف ،

دنا هداتفا  نابایب  نت  رب  نوگنرس ، اه ، قریب 
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تساه مشچ  اه و  تسد  زا  یّلت  ارحص ،

تسا هداتفا  شپت  زا  ارحص 

يا هداتسیا  لادوگ  يالاب 

دیآ یم  تردارب  همامع  يوب 

كاخ دهد  یم  تشگنا  يوب 

تیاه مشچ  رد  دچیپ  یم  هودنا  ناراب  يوب 

ینیب یم  ابیز  طقف  وت  و 

یشچ یم  ار  خلت  ياه  هرطاخ  مامت  ابیز ، و 

ییافص هتناپ آ   .../ يدوب هداتسیا  وت 

 ... يدوب هداتسیا  وت 

ییافص هتناپ آ 

یناشفـشتآ ار  ریوک  هتخادگ ، دیـشروخ  ياه  هکت  .دوب و  خرـس  ارحـص  .خرـس  ياه  بسا  ههیـش  يادص  اب  دیـشاپ  یم  مه  زا  ارحص 
 ... باذم ياه  مخز  ز  دوب ، هدرک 

مان هب  هک  يا  هپت  يادنلب  رب  يدوب ، هداتسیا  وت  ...دنتفر و  یم  شرع  هب  هتسد  هتـسد  اه ، هتـشرف  دندمآ و  یم  دورف  کی  کی  اه  هراتس 
خیرات لاس  دص  راهچ  رازه و  تشپ  زا  تسا ، هدرک  دنلبرس  وت 

.ناسنا ِيراس  مرش 

یم ههیش  دیشاپ و  یم  مه  زا  دمآ و  یم  مه  هب  ارحـص  و  ارحـص ، هدرُگ  رب  دوب  هداتـسیا  هپت  و  يا ، هپت  يادنلب  رب  يدوب ، هداتـسیا  وت  و 
 ... يدوب هداتسیا  نانچ  مه  وت  و  تخات ...  یم  دیشک و 

یم گرب  گرب  وـت  و  تسـشن ، یم  رتسکاـخ  هـب  تخوـس و  یم  قرو  قرو  هـک  تنامـشچ  ربارب  رد  هدوـشگ ، دوـب ، یباـتک  تـشد  و 
 ... دیشروخ يور  رد  ور  وت  و  دوب ، وت  يور  هبور  دیشروخ  ...يدز و  یم  قرو  تا  هدیشک  ياه  تشگنا  اب  يدناوخ و 
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هتفر شرع  هب  دربن ، تصخر  نتفرگ  هب  کیالم 

هنهرب ياه  هناش  رب  نیمز ، توهرب  رد  هداتسیا  ناسنا ! يدوب : وت  دوب و  یلاخ  هتشرف  زا  نیمز  .دندوب 

دیشروخ و  تساخ -  یمرب  هتشرف  هتشرف  داتفا و  یم  هراتس  هراتس  هک  دوب -  ادخ  گرزب  یشاقن  ارحـص  يدرک ... : یم  هاگن  و  نامز ،
! ... دیشروخ درک  یم  هچ  ارحص و  هنشت  ناج  هب  تخادنا  یم  شتآ  دیصقر و  یم  تخوس و  یم  هک  دوب -  وت  يور  هبور 

نوخ و  داد ...  یم  گرب  دیلاب و  یم  و  دز ، یم  هناوج  و  نیمز ، لد  رد  دش  یم  دنلب  هناد  هناد  دیکچ و  یم  هرطق  هرطق  هک  دوب  نوخ  و 
خرس نیمز  لگنج ، گنج  دش و  یم  لگنج  تخرد ، تخرد  هک  دوب 

كاخ كاخ و  هنـشت  ناهد  رد  دیکچ  یم  دـش و  یم  بوذ  تخادـگ و  یم  هک  دوب  دیـشروخ  و  دـش ...  یم  زبس  و  درک ، یم  زبس  ار 
 ... دش یم  نشور  دیشون و  یم  هک  دوب 

اب دنتشگرب ، نیمز  هب  اه  هتشرف  هک  دوب  هداتفا  دیشوخ  و  داتفا ، دیشروخ  هک  يدوب  هداتسیا  وت  و  ... 

تـصخر اب  دوبن ...  راوس  رگید  هک  يراوس  باـکر  رد  ندـیود  تصخر  اـب  دوب ؛ هدیـسر  ناـیاپ  هب  هک  يدربن  رد  ندـیگنج  تصخر 
سوناف دیشروخ ، دیشروخ  و  رهک ؛ ياه  بسا  ِياپ  ریز  رد  دوب ، خرس  ياهرکیپ  هکت  هکت  دوبن ؛ هاپـس  رگید  هک  یهاپـس  ندرک  يرای 

.بش ياه  هزین  زارف  رب  دوب ، زبس 

؛ ادخ گرزب  ِیشاقت  رد  هریخ  ارحص ؛ هدرُگ  رب  هداتسیا  يدوب ؛ وت  نز  نآ  و  نز ! کی  دوب ؛ نت  کی  هاپس  .دوبن  هاپـس  رگید  هاپـس  و  ... 
 ... دیشروخ مشچ  رد  مشچ 

 ... دندید یمن  هچ  نآ  ياشامت  هب  اه  هتشرف  و  وت ؛ ياشامت  هب  دوب  هداتسیا  ادخ  و  تشد ؛ ياشامت  هب  يدوب  هداتسیا  وت  و 

و ًالیمَج » َّالِإ  ُْتیَأَر  اَم  : » يدوشگ بل  وت  .درک و  شکورف  تشد  نویش  ناشیرپ و  ياه  بسا  ههیـش  و  يدوشگ ، بل  وت  و  دش ، حبص 
ام ّالإ  اَنل  ملع  ام  کناحبس   ...: » دنتفگن چیه  دندمآ و  دورف  هدجس  هب  اه  هتـشرف  و  نیقلاخلا »...  نسحأ  هللا  كرابتف  : » دوشگ بل  ادخ 

! ... دیسرپن چیه  مه  سیلبا  و  انَتمَّلع »

مادقا ینارماک  مرکا   / البرک ثراو 

البرک ثراو 

مادقا ینارماک  مرکا 

يوناب ار ، کشا  نوتاخ  مییاتـس  یم  و  مینیـشن ، یم  گوس  هب  ار  شیاه  جـنر  هرازه  مییاشگ و  یم  نورق  رابغ  سپ  زا  ار  نامنامـشچ 
جنر هروطسا  هک  ار  وا  ار ؛ البرک  ِحور  ار و  يروبص  ِردام  ار ، هفوک 
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هبال رد  دیعبت ، ریقحت و  ياه  هچوک  رد  زبس ، دوبک ، خرس ، یلصف ، رد  ار  بنیز  تنایخ ؛ هفوک  رازه  ِناتـسد  ریـسا  و  تمواقم ، تسا و 
.اروشاع ياه  مغ  هدنراگن  دش و  البرک  ياه  شطع  ثراو  داتسیا و  هعقاو  زارف  رب  هدروخ  مخز  رکیپ  اب  تراسا ، ریجنز و  يال 
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: دسر یم  شوگ  هب  توادع ، زا  هدیرب  رس  ِباتفآ  و  تواقش ، زا  هتخوس  ياه  لخن  دایرف  نینط 

بنیز دیشروخ ، رهاوخ  تریغ ، يوناب 

نز ِتأیه  رد  یگنادرم  هعومجم 

تفص درک و  انعم  هس  رد  هصالخ  دیاب 

ندرک ربص  ندید ، مخز  ندیشک ، متام 

ِنازوس هودنا  رب  ار  شیوخ  هرطق  هرطق  و  دیشک ، ورف  هعرج  هعرج  ار  شیولگ  رد  ياه  ضغب 

شا هنیس  زا  هزادگ  هزادگ  دش و  ناشفشتآ  درک ، بوذ  ار  شروبص  گنس  ردارب ، غاد  .دیراب  البرک 

نونج اه و  همیخ  رتسکاخ  ِيارو  زا  .تخیر  ورف  هرامالاراد  رب  دش و  يراج  شنابز  رب  دیشوج و 

یم ار  البرک  كانـشطع  ياهدایرف  ضرالا .»...  یلع  ْتََقباطت  ُءامَّسلا  َْتَیل  : » تخاس يراج  شکاندرد  نابل  رب  هوکِـش  دایرف  اـه ، هزین 
: هک دینش ،

ار مهودنا  مناوت  یمن  هتفگ  نم 

بنیز نیشنب  هبطخ  هب  رگد  راب  کی 

، شهاگن تیموصعم  دیشوج ؛ شروبص  گنس  زا  نامیا  مزمز  دورس و  هدنبوک  یقطن  رد  ار  شا  ینامسآ  قطنم  باجح ، هدرپ  ِسپ  زا 
.درک موکحم  ار  نایدیزی  تفرگ و  هرخسم  هب  ار  دیزی 

ییایرد متام و  ییالبرک  يدوب و  وت  هک  ماگنه  نآ  رد  نت ، رب  زونه  تا  يروبص  هماج  تساجرباپ و  زونه  تا  يرادیاپ  همیخ  بنیز !
رتسکاخ اونین و  ياهدایرف  يدنام و  وت  هک  ماگنه  نآ  رد  مغ ؛

زا بات  یب  البرک ، نینوخ  مارآ و  ِلحاس  رد  یکغرم  دننام  وت  و  مالـسلااهیلع ؛ ارهز  ردام ، يولهپ  دننام  دوب  هتـسکش  تبلق  اه ؛ همیخ 
نامسآ مامت  اورپ ، یب  نونج ، نوخ و  ياه  جوم  نایم  ارحص ، ِخرس  توکس 

هـصغ راب  يدناجنگ ؛ البرک  نیمز - ، هدروخ  مخز  عافترا  رب  ار  تقیقح  يادـنلب  يدروآرب و  قح  يولگ  زا  مشخ  دایرف  یتسیرگ ؛ ار 
 ... يداتسیا زامن  هب  هتسشن  وت  درک و  مخر  ار  تتشپ 

بلق نافوت ، ثیدـح  اب  هک  ییوت  يدرک » یلجت  اروشاـع  رـصع  زا   » هک ییـالبرک  يراـج  هشیمه  هودـنا  اروشاـع و  راـید  ِنز  ریـش  وت 
.البرک نانوچ  يدیرفآ ، هثداح  يدناروش و  ار  نایدیزی 
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دنمهف یم  نایفوک  مامت  زور  کی 

دنمه دازمه  بارتوب  وت و  حور 

مینیشن و یم  گوس  هب  ار  تیاه  جنر  هرازه  مییاشگ و  یم  نورق  رابغ  سپ  زا  ار  نامنامشچ 

: مییارُس یم  ار  تیاه  جنر  مییاتس و  یم  ار  وت  هناروابان ،

ار تهاگن  مغ  دمهفب  هک  نآ  تساجک 

بشما تا  یبیرغ  دای  هب  هتفرگ  ملد 

بایرد ارم  ایب  مدرد ، هلفاق  رازه 

بنیز يا  وت  ییابیکش  ربص و  يادف 
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یناخ میرک  هزمح  /؟ تشذگ هچ  وت  رب 

نداتسیا هک  ماگنه  نآ  تشذگ  هچ  وت  رب  یـشخب ! یم  یّلـست  شیوخ  یبآ  شمارآ  اب  ار  اه  لد  هتـسخ  قافآ  هک  يروبـص  يایرد  يا 
؟ یتسیرگن یم  هاگلتق  يدوگ  يالاب  زا  ار  نامز  بلق 

هچ وت  رب  يدودز ؟ یم  کشا  هیقر  هتـسشن  یخرـس  هب  ياه  هنوگ  زا  اروشاع ، خرـس  ياه  هظحل  رد  هک  ماگنه  نآ  تشذـگ  هچ  وت  رب 
شمارآ وت ، هاگن  ینامسآ  همشرک  رد  هنیکس  هک  ماگنه  نآ  و  يدرک ؟ هقردب  ار  دیـشروخ  رفاسم  ود  داتفه و  هک  ماگنه  نآ  تشذگ 

.درک وجو  تسج  ار  شیوخ 

تبرغ ماش  بشما  تسا و  هتفر  باوخ  هب  هزات  هیقر  هک  رب ؛ ورف  شیوخ  هایـس  رداچ  رد  ار  تبلق  تیاهن  یب  هودنا  مسجم ! بیکـش  يا 
.تسا نابیرغ 

رب دندوب ؛ ردپ  هار  هب  مشچ  زونه  هک  ینامیتی  رب  تشذگ  هنوگچ  بش  نآ  مناد  یمن  بنیز !

کشا بآ ، یلالز  رد  اه  هنشت  دای  هب  دندناشن و  یم  ورف  کشا  اب  ار  شیوخ  شطع  شتآ  هک  یناکدوک 

.دنتخیر یم 

یم مگ  ار  شیوخ  وت ، راتفگ  رد  اه  هژاو  ادرف  .دـشک  یم  ریجنز  هب  نادـجو  یناوختـسا  سفق  رد  ار  ناطیـش  وت  ینامـسآ  هضور  ادرف 
زوسناج نویش  دنوارت ، یم  تا  هدیکشخ  ياه  بل  زا  هک  هژاو  ره  دننک و 

وت دایرف  نیگمهس  شورخ  زا  ار  اروشاع  خیرات ، ناراگن  هثداح  ادرف  .دزیگنا  یمرب  ار  اه  بلق 

ریوصت ناشورخ  تاملک  نآ  نافوت  زا  ار  اروشاع  نایاپ  یب  هودنا  ناشاقن ، و  تفای ؛ دنهاوخرد 

.درک دنهاوخ 

هنیس رب  رس  زونه  ناگتشرف  .دنز  یم  ساسحا  نامسآ  رب  هلعش  تیولگ  رد  هتفهن  ضغب  يرآ !

بلق هک  نکم  زیربل  ارحـص  تولخ  رد  ار  تکـشا  هناـخ  رولب  تبیـصم ، راد  هنیآ  يا  وت  دـننک و  یم  داـیرف  ار  شیوخ  درد  تروبص ،
.تسا نتسیرگ  يارب  يا  هناهب  رظتنم  نیمز 
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مالسلا هیلع  رغصا  یلع  ترضح 

ییاضر هدیمح  / راذگن مه  رب  کلپ 

راذگن مه  رب  کلپ 

ییاضر هدیمح 

، دنچیپ یم  مه  رد  اهربا  .دوش  یم  مگ  نامسآ  هحفص  رد  هک  ردق  نآ  دوش ، یم  کچوک  دیشروخ  دشک ، یم  هنابز  وس  ره  زا  شتآ 
ربارب رد  هک  ار  یتبیصم  اه  هتشرف  دهد ، یم  نوخ  يوب  كاخ 

، دیآ یم  هزرل  هب  نامسآ  تفه  نوتس  .دنزیر  یم  کشا  دنبوک و  یم  رس  رب  دتفا ، یم  قافتا  ناشیاه  مشچ 

.خزود هب  زج  تسین  زاب  اج  نیا  يا  هچیرد  چیه  درادن ، ندش  هدوشگ  تردق  نارتوبک  زاورپ  لاب 

نازرل هناش  رب  میظع  یهودـنا  و  دـنز ، یم  جوم  ار  شرگج  ياه  هتخل  نوخ  تارف ، دـناود ، یم  هشیر  كاخ  رد  ناطیـش  ياـه  تسد 
.دشک یم  جاوما 

رپ سرون  يراهب  دیـشروخ ، ناتـسد  رد  و  دریگ ، یم  رُگ  کئالم  هآ  فت  رد  نابایب  دنوش ، یم  دود  دـنزوس و  یم  شتآ  رد  اه  همیخ 
هب هودنا ، زا  ار  نیمز  نامسآ و  شا ، هیرگ  يادص  زونه  هک  يراهب  تسا ؛ هدناکشخ  ار  شیاه  هناوج  شطع ، هک  يراهب  دوش ؛ یم  رپ 

.دهدن رازآ  ار  شرکیپ  اروشاع  رهظ  ات  دنا  هدرتسگ  لاب  شرکیپ  رب  هناورپ  نارازه  هک  يراهب  دزیر ؛ یم  مه 

.دوش یم  ناراب  ریت  ندیسر ، هار  رد  هک  يراهب  تسا ؛ هتفکشن  زونه  هک  يراهب  هنـشت  يولگ  زا  دکچ  یم  كاخ  رب  هرطق  هرطق  نوخ ،
دنراد یمرب  رس  قیاقش  نارازه  دکچ و  یم  كاخ  رب  هرطق  هرطق  نوخ ،

.راهب يولگ  نوخ  زا 

! شا یناچیپب  مه  رد  يا  هراشا  هب  هک  تسوت  مشچ  هشوگ  رادماو  نامسآ ، هک  راذگن  مه  رب  کلپ 

.دزادنیب رایش  ار  تیاه  هنوگ  کشا ، تارطق  راذگن  شبات ، هصالخ  تسا ، دیشروخ  هصالخ  وت  دنخبل 

یماک هنشت  دش ؛ رپ  رپ  اروشاع  رهظ  رد  هک  يراهب  ییوت ، راهب  دننازیوآ ، نآ  رب  اه  هراتـس  هک  تسا  نامـسآ  ياه  هخاش  تیاه  تسد 
.دیشروخ ياه  هناش  تمظع  هب  یهودنا  اب  دنز ، یم  جوم  تارف  ار  تا 

.دیابن هک  یقافتا  يوب  هثداح ، يوب  دهد ، یم  هتخوس  ياه  لاب  يوب  سپ ، نیا  زا  تشد  نیا 

، تشمارآ هراوهاگ  .دنرب  یم  تسد  رس  رب  رگید  ناشکهک  هب  یناشکهک  زا  کئالم  ار  تا  هقادنق 
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.دهد یم  جورع  يوب  تسا ، هدامآ  تزاورپ  ياه  لاب  .تسا  تسد  الاب  نامسآ  زا  رتارف 
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يوسوم رغصا  یلع  دیس  «/ اباب  » گنشق يوزرآ 

ناهنپ اه ، هاگن  زا  دنکچ  یم 

دنیایرد راگدای  اه ، کشا 

دیآ یم  هیرگ  هب  مه  نامسآ 

دنیآ یکدوک ،»  » مشچ زا  یتقو 

تبرغ لد  رد  هدنام  یکدوک 

هناریو نورد  اّما  هتفخ 

شیابیز هاگن  يزور  هک  نآ 

هناورپ رازه  ثیدح  دش 

تسناد یمن  یسک  ار  وا  مرج 

دنناد یمن  ار  هناورپ  مرج 

دنیوگ یم  هدینش  مدرم  هچ  نآ 

دنناد یمن  ار ، هناناج  ِمسر 

دیلان یم  هدوشگ ، ار  اه  مشچ 

هناریو ِبیرغ  ياضف  رد 

دزیر یم  کشا  هک  یعمش  لثم 

هناخ کی  ِنیزح  توکس  رد 
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!؟ دراد نامسآ  هناخ ، نیا  هّمع ،

شوغآ رد  تفرگ  ار  نامسآ 

! درسفا ولگ ، رد  هدقع  کی  لثم 

! مه اباب »  » ِگنشق يوزرآ 

دُرم شهاگن ، نیرخآ  نامه  رد 

مالسلا هیلع  مساق  ترضح 

: دنتفگ یم  هچرگا  شیاه ، هلان 

« شبات یب  هدرک  هناخ  تبرغ  »

یکیرات نورد  دز  یم  رود 

شباوخ یب  هاگن  هظحل ، هظحل 

داد یم  ناشن  وا ، ياهوجو  تسج 

! دراد ناج  هب  یسک ، راظتنا 

: دیسرپ یم  هتفرگ ، الاب  هب  رس 

مادقا ینارماک  دمحم  / ردارب راگدای 

ردارب راگدای 

مادقا ینارماک  دمحم 

یلْحَا  » شیاه مشچ  گنر  .دز  یم  جوم  شیادیش  ياه  مشچ  رد  تفگـش  یقوش  .مالـسلا  هیلع  نسح  رگج  هراپ  دوب و  ردارب  راگدای 
، یشوغآ ره  زا  رت  هفطاع  اب  .دوب  لگ  زا  رت  هتفکش  شیامیس  .دوب  لسعلا » َنِم 

فرط نیا  رد  اـفو  ياـیرد  دز و  یم  جوـم  توـتف  ِفرط  نآ  رد  تارف  .تفگن  چـیه  داتـسیا و  وـمع  ییاـهنت  يور  رد  ور  كانـشطع ،
.دوب مالسلا  هیلع  نیسح  دنمتیاضر  هاگن  هعرج  کی  هنشت  كانشطع ، ریز و  هب  رس  هثداح ،

مغیت بانوخ  هنشت  ناج  ومع  »
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« مغیرد تقشع  هداب  زا  نکم 
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.دیراب تفکـش و  ضغب  زا  یناهگان  رد  يراهب ، روراب و  يربا  نانوچ  دـییاپن و  يرید  مساق  يالاب  تماق  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هاگن 
مساق هاگن  .نآ  ياه  هچوک  راب  هودنا  تبرغ  تسا و  هنیدم  روآدای  مساق  هاگن 

.تبرغ ییاهنت و  قیمع  ياه  مخز  زا  رت  فرژ  تسا  یهاگن  .زیتس  رد  یهایس  اب  تسا و  زیخ  جوم 

.تسا کشا  مّسبت و  یقالت  هظحل  راظتنا  مشچ  تسا و  هتخادنا  ریز  هب  رس  نانچمه  مساق 

باطخ دنک  یم  کلف  ْتنامسآ  تشپ  زا  »

ییوت نیمز  يور  هَم  هَم ، يور  هب ز  ياک 

ییابیز دـنک و  یم  مساـق  ياـشامت  شوغآ  رد  تسد  ییاـبیز ، یلـالز و  همه  نیا  رد  قرغ  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نیا  کـنیا 
.دنک یم  رورم  ار  وا  هدنبیز 

هاگن .ردارب  ییاهنت  ياه  هظحل  هب  دسر ، یم  هنیدـم  ياه  هچوک  سپ  هب  ندز ، کلپ  کی  اب  دـنک و  یم  رورم  ار  مساق  هدـنبیز  ییابیز 
ياه هناش  رب  هک  ار  ینامز  دروآ  یم  دای  هب  .دنز  یم  همیخ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هضور  راوج  رد  درذگ و  یم  عیقب  زا  نیـسح 
یبات یب  دوشگ ، هک  ار  دوخ  سیخ  ياه  مشچ  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  .دـش  یم  ربمایپ  رطعم  ياهدـنخبل  رد  قرغ  تسـشن و  یم  ربمایپ 

؟ دریگب مالسلا  هیلع  نیسح  زا  ار  مساق  ياه  مشچ  نیریش  گنر  دناوت  یم  هزاجا  نیمادک  .تفای  دوخ  شوغآ  رد  ار  مساق 

و تسا ، اـه  یگتـسباو  زا  نتـشذگ  قشع ، هک  دوـش !؟ يراـج  شناـبز  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  لد  زا  دـیاب  هک  تسا  هزاـجا  نیمادـک 
ياه یگنتلد  هناشن  تسا و  تیاضر  تمالع  هک  یتوکس  توکس ، درک و  توکـس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  .فقوت و  یب  تسا  یکولس 

.ریزگان

، دوب هتفای  ومع  توکس  رد  ار  خساپ  هک  مساق  .يدبا  تداعس  هیامرس  مالسلا  هیلع  نیـسح  تیاضر  تسا و  تیاضر  تمالع  توکس ،
راـثیا یناـبز ، یب  ناـبز  اـب  تخود و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مشچ  رد  مشچ  .دـش  روانـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  شوغآ  رد  رـس ، همیـسآ 

.دوتس ار  ومع  راگدنام 

هاگن زا  يدور  وا  اب  و  دور ، یم  مساق  .دیآرد  ناگدیروش  مزب  هب  ات  .دنک  یم  نت  هب  مزر  سابل  ردارب ، یمخز  راهب  راگدای  نیا  مساق ،
مالسلا هیلع  نیسح  ناج  لد و  ییوگ  دور ، یم  مساق  .دوش  یم  يراج  مالسلا  هیلع  نیسح 

.دور یم 

نامب رت  مشچ  زا  يور  یم  هک  يرظنم  يا 

نامب رظن  کی  مرظتنم  مشچ  باق  رد 

هب شیوخ  یناراب  لزغ  اب  نامسآ  دوش و  یم  کیدزن  دوخ  لماک  یخرس  هب  اروشاع  زور  باتفآ 
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مساق هقردب 
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مساق دعب ، هظحل  دنچ  ات  .دنیاشگ  یم  شزاوشیپ  هب  ار  دوخ  شوغآ  اه ، مخز  .دباتش  یم 

يانمت زا  راشرس  ییاشامت و  ياه  هظحل  هعقاو ، يوس  نآ  رد  نیسح  .دش  دهاوخ  ومع  مّسبت  نامهم 

: هک ییانمت  دنز ، یم  مالسلا  هیلع  نیسح  لد  رب  شتآ  هک  ییانمت  دنک ، یم  رورم  ار  مساق 

مغیت بانوخ  هنشت  ناج  ومع  »

مغیرد تقشع  هداب  زا  نکم 

يراوس ین  ياوه  دراد  مرس 

يراذگ یم  ین  رس  رب  ار  مرس 

نم ما  هداتفا  فص  هب  رگ  ناج  ومع 

نم ما  هداتفا  ملق  زا  سپ  ارچ 

نم موش  ناشفا  تسد  هک  یماج  هدب 

نم موش  نامهم  اه  غیت  نشج  هب 

ار تداهش  تبرش  هک  دوب  هدیسر  نآ  نامز  .دنز و  یم  جوم  مساق  رظتنم  مشچ  رد  راظتنا ، هک  دید  تساخرب و  مالسلا  هیلع  نیـسح  و 
.دزیر مساق  ماک  رب 

مادقا ینارماک  دمحم   / ّرح ریز  هب  رس  اه  مالس 

یحایر دیزی  نب  ّرح 

ّرح ریز  هب  رس  اه  مالس 

مادقا ینارماک  دمحم 

زا یهت  دش و  شیوخ  زا  یلاخ  دز ؛ نورب  نتـشیوخ  زا  باتـش  اب  .دـیخرچ  دـیخرچ و  دـیخرچ و  .درک  هریاد  ار  ریـشمش  دز و  یخرچ 
، باتفآ يور  رد  ور  داهن و  رـس  تشپ  يرابغ  نوچ  ار  ناشیرپ  چوپ و  ياهرادـنپ  شیوخ ، زا  نازیرگ  .شا  هتفـشآ  ناـشیرپ و  روضح 

هب ار  شا  ینامیشپ  يراسمرش و  مامت 

سامت رد  هثداح  .دوب  ّرح  تریغ  ياه  گر  نوخ  زا  رت  هزات  یقافتا  هناتسآ  رد  هثداح  .داتفا  كاخ 
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هاگن .دوب  یناراب  قافتا  کی  هار  هب  مشچ  هثداح ، .دوب  هدـش  هوکـش  زا  راشرـس  رح ، ياـه  کـشا  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ياـه  مسبت 
يوت رازه  نیا  زا  ایآ  هک  تخادـنا  ریز  هب  رـس  بات ، یب  رارق و  یب  ّرح  .دـیبات  ّرح  يراج  هاگن  رب  باتفآ ، نانوچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

!؟ تسه يزیرگ  ناوت  ارم  يراسمرش 

!؟ دش دهاوخ  نم  مهس  ینابرهم ، دنخبل  کی  هزادنا  هب  يرارق ، یب  همه  نیا  زا  ایآ 

شیوخ هب  زونه  .درک  ساسحا  دـنخبل  لگ و  زا  یناـهگان  رد  ار  شوخ  ياـه  هناـش  نتفکـش  هک  دوب  يا  هراـبود  »ي  اـیآ  » هشیدـنا رد 
.دیراب وا  هب  ار  شیوخ  ینابرهم  مالسلا ، هیلع  نیسح  هک  دوب  هدماین 

! تسا هدش  قشاع  هک  دوب  هدرکن  رواب  زونه  رح 
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! تسا هدش  زارفارس  هک  دوب  هدرکن  رواب  زونه  رح 

! تسا هدش  مالسلا  هیلع  نیسح  جاوم  شوغآ  رد  قرغ  هک  دوب  هدرکن  رواب  زونه  رح 

ّرح ناشورخ  تریغ  هدروخ ، لقیـص  لالز و  يا  هنیآ  نانوچ  ّرح ، هنهرب  ریـشمش  و  دوب ، نونج  ترارح  جاوما  رد  اروشاع  زور  باتفآ 
.دوب هتساخرب  عامس  هب  ار 

.ّرح راشرس  هاگن  زا  راشرس  تارف ، دوب و  نونج  ترارح  جوا  رد  اروشاع  زور  باتفآ 

مادقا ینارماک  دمحم  / شوماخ نادجو  عییش 

شوماخ نادجو  عییشت 

مادقا ینارماک  دمحم 

شبات یب  ياه  کشا  یجوجل  ار  شضغب  درزآ و  یم  تسب ، مالسلا  هیلع  نیـسح  يور  رب  ار  بآ  هک  يا  هظحل  هرطاخ  ار  شا  هرطاخ 
شـشوماخ نادجو  عییـشت  لابقتـسا  هب  هژاو  مادک  ساسحا و  مادـک  هک  دیـشیدنا  یم  شیوخ  هب  رارق ، یب  دوب و  بات  یب  .درـشف  یم 

هب تسیرگن ، یم  تارف  هب  .دمآ  دهاوخ 

خلت زونه  .دناوخ  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  همیخ  يوس  هب  ار  وا  دوب و  هدرک  اپرب  شلد  رد  شتآ  هک  یمطالتم  مایپ 

یهاگن زج  درک ، رورم  ار  دوخ  ياپ  ات  رس  .تسیرگ  یم  تسیرگن و  یم  کشا  هنیآ  رد  ار  شیوخ  یماک 

نآ هب  .ینامیـشپ  رـس  هب  ات  اپ  دوب و  مرـش  قرع  قرغ  اـپ  اـت  رـس  .تفاـین  شیوخ  روضح  هنیآ  رد  هتفرگ  راـگنز  يریوصت  راد و  شخ 
ياه مالس  رظتنم  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  هنشت  ياهدنخبل  هب  .تسیرگن  هاگ  همیخ  فرط 

یم مالـسلا  هیلع  نیـسح  شـشوغآ  شمارآ  ياه  هراـنک  هب  ار  وا  دـیبوک و  یم  ياـپ  شا  هنیـس  رب  دـیدرت  مطـالت  .دوب  ّرح  ریز  هب  رس 
، تارف رانک  رد  هک  ار  یغاد  مخز و  دیلخ و  یم  شنت  رب  شراد  راهنیز  میخض  هرز  زا  خرس ، ییاه  هزین  نانوچ  باتفآ ، عاعش  .دناوخ 

شدای هب  دوب ، هدز  مالسلا  هیلع  نیسح  هتسکش  بلق  رب 

.دوب هدرب  شیوخ  اب  تارف  ار  شا  یگدازآ  يدرمناوج و  رمع  کی  درک ، هاگن  دوخ  رس  تشپ  هب  .دروآ  یم 

.دید یم  هتفر  داب  رب  تلفغ ، يا  هظحل  هب  ار ، رمع  کی  هیامرس  تسیرگ ؛ تسیرگن و  شیوخ  لاح  هب 
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: هک دش  يراج  شنابل  رب  تارف  زا  رت  لالز  يا  همزم 

نتسشن هداب  مخ  ياپ  لد  تعکر  کی  »

! نتسشن هداجس  هب  رمع  همه  هک  رتهب 

تسا یگرزب  مرج  نیا  هک  تسم  يا  نزب  یخرچ 

نتسشن هداب  بط و  روش و  سلجم  رد 

تسا هدیسر  دنیوگ  هک  خرس  رفس  لصف 

نتسشن هداج  بل  هتسخ  لد و  ود  یک  ات 

زیخرب نک و  یعولط  شیوخ  نتشیوخ  زا 

نتسشن هدازآ  وت  وچ  يارب  تسا  گنن 

دنراد هلصاف  طقف  درم  يا  مالسلا  هیلع  یلع  ای  کی 

« نتسشن هدامآ  ندوب و  اپ  هب  هدامآ 

رظن شوخ  ریما  / رُح

رُح

رظن شوخ  ریما 

ایآ هک  هشیدنا  نیا  رد  هدز ، تلجخ  اّما  مّمصم ، .تفر  یم  شیپ  رون  يداو  يوس  هب  تفرگ و  یم  هرانک  یهایـس  رکـشل  زا  مارآ  مارآ 
درک یم  زاب  رس  زا  راتسد  تفر و  یم  دریگ ؟ شیپ  رد  هار  وس  نیمادک  رب  دریذپن ، رگا  و  دریذپ ؟ یم  ار  وا  مالـسلااهیلع  همطاف  دنزرف 

!« ریذپ هبوت  يادخ  يا  ایادخ ! : » تسب ار  شیاه  مشچ  دنک !؟ هچ  ار  شبرطضم  هاگن  اّما  دناشوپب ؛ ار  شا  هرهچ  مرش  ات 

.روط شتآ  سنج  زا  یششک  دیشک ، یم  ار  وا  یهلا  هبذج  هک  بکرم ، هن  ییوگ ،

دازآ ناهج  ود  ره  زا  دوب و  ّرُح  مه  وا  داد ؛ یم  شدنویپ  ناگدازآ  هگرُج  هب  هک  دوب  هیما  ینب  دنب  رد  ِنایفوک  رگید  وا و  نایم  یلـصف 
.قشع هدنب  مه  و 

شناج ماشم  هب  تشهب  میمـش  .ْریـس  ملاع ، کی  دوب و  كولـس  رمع ، کی  ینیـسح ، مرَح  اـت  يوما  هاـگودرا  زا  هار ، هقیقد  دـنچ  نیا 
یهاوخ ادخ  جوا  هب  دوب و  هدمآرد  هب  یهاوخدوخ  ضیضح  زا  دوب ، هدش  دراو  نمیا  يداو  هب  .دیسر 
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دازآ ار  نتـشیوخ  دریذپ ، قلعت  گنر  هچ  نآ  زا  يدـش ؛ دراو  نیـسح  سدـق  مَرَح  هب  نونکا  وت  ّرُح ! : » دز بیهن  دوخ  رب  .دوب  هدـمآرب 
«. نک

زاب شیوخ  دنزرف  نز و  نم  نیسح ! يا  : » دروآ رذُع  هک  میلس » دنزرف  همثره   » دوب تخبدب  هچ  و 

« .مکانمیب دایز ، رسپ  دنزگ  زا  نانآ  رب  ما و  هداهن 

»؟ ام رب  ای  ییام  اب  - »

ناباتش نادیم  نیا  زا  نونکا  : » دومرف هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دوب  گرزب  هچ  و  وت .» رب  هن  ماوت و  اب  هن  : » تفگ هنابلط  تیفاع  همثره  و 
دشاب و ام  ندش  هتشک  رگاشامت  زورما  هک  تسین  سک  چیه  تسوا ، تسد  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ناج  هک  وا  هب  دنگوس  هک  زیرگب 

.تخیرگ ندرب ، يوما  موش  هیاس  رد  رس  حابص ، دنچ  يوس  هب  وا  و  دنکفا .» خزود  رد  ار  وا  ادخ  هک  نیا  رگم  دباتشن ، نامیرای  هب 

ومه متسه ؛ یحایر  دیزی  رسپ  رُح ، نم  نم ...  : » هتخادنا ریز  هب  رس  دوب و  هتخود  نیمز  رب  هدید  اّما  دش ؛ یم  لصاو  الوم  رادید  هب  ّرُح 
»؟ تسه یتشگزاب  ارم  ایآ ...  ما ، هدمآ  نتساوخ  شزوپ  هب  نونکا  تسکش ، ار  تناکدوک  لد  تسب و  وت  رب  هار  راب  لوا  هک ... 

وا راظتنا  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ییوگ  .نابرهم  دوب و  بیجن  الوم  ياه  مشچ  .درک  یقالت  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگن  اب  شهاگن  نآ  کی 
، يرآ : » درک یهلا  تمحر  ِلالز  زا  باریـس  ار  رُح  هنـشت  ناج  دـش و  زاـب  نخـس  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  کـشخ  ياـه  بل  .تسا  هدوب 

«. دریذپ یم  دندرگزاب ، وا  يوس  هب  هک  ار  نانآ  راگدرورپ 

راذگب دروآ ! دـجو  هب  ار  وا  دـیود و  ّرح  بهتلم  ياه  گر  رد  ازف  حور  ِمالک  نیا  ّمنرت  اب  هک  ساسحا  نآ  دوب  کبـس  نیریـش و  هچ 
هچ .دـنردب  يوما  هنیک  ياه  هنـشد  ار  شا  ینیـسح  تبحم  زا  لامالام  هنیـس  راذـگب  .دـننک  شا  هّکت  هّکت  دـنریگرب و  رد  ار  وا  اه  غیت 

يادف ناج ، نیا  نوچ  نارازه  ناج و  نیا  كاب !

.مالسلا هیلع  نیسح 

«. مزاب یم  ناج  وت  ياپ  هب  منک و  یم  عافد  تا  ییادخ  مرَح  زا  هک  مشاب  یسک  نیلوا  ات  هد  متصخر  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  - »

ار نامسآ  هار  هک  دراد  نآ  فوخ  دزات و  یم  تشهب  هزاورد  هب  ییوگ  هک  دز  تخات  بکرم  رب  نانچ  .داد  نتفر  تصخر  شیالوم  و 
: داتسیا ناراکهبت  هاپس  ربارب  رد  یتخل  .دندنبب  شیور  هب 
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زا تسد  نونکا  دیراد و  دیما  شا  يارای  هب  دیدناوخ و  دوخ  هب  ار  نیسح  اوسر ! ناگشیپ  تنایخ  يا  هتسشن ! ازع  هب  ردام  ِنایفوک  يا  »
دنـشون یم  نآ  زا  سوجم  اراصن و  دوهی و  هک  ار  تارف  بآ  دیا و  هدز  هقلح  نادد  نوچ  وا  رب  دیا !؟ هدمآرد  شیور  هب  هدیـشک و  وا 

نآ رد  ناکوخ  ناگس و  و 

ياـج هب  وا  نادـنزرف  هراـبرد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  قـح  دـب ، هـچ  دـیا !؟ هدرک  مارح  شکاـپ  نادـناخ  وا و  رب  دـنطلغ ، یم 
!« دانکن ناتباریس  یکانشطع ، زور  رد  يادخ ، دیدروآ !

: دُرب هلمح  ناشیوس  هب  ناوخ  زجر  رگید  راب  تسشن و  بقع  مرَح  مایخ  يوس  هب  یکدنا  .دمآ  دورف  شرس  رب  ناشاهریت  ناراب  اّما 

نکش فص  روآ  گنج  رُح  منم 

؟ نم يوزاب  يارای  تسهار  هک 

اسّنلا ریخ  دنزرف  يرای  هب 

ایقشا ندرگ  رب  غیت  منز 

هداتفا سَفَن  زا  هدنکفا  كاخ  هب  نازور  هریت  زا  يدنچ  درک و  رازراک  يدنچ  .بش  هنیس  هب  یباهش  هک  دز  یم  نمشد  جوف  رب  نانچ  و 
مخز اهدرد و  مامت   » هک دیشیدنا  یم  دوخ  اب  دونشخ ، .تخاس  شنانس  هزین و  ریت و  جامآ  تفرگ و  شنایم  رد  نادرمان  هورگ  هک  دوب 

.مرآ ياج  هب  يزابناج  طرش  ار  نیسح  میالوم  ات  مرادیرخ  نت  هب  ار  اه 

.درک دهاوخ  یهت  بلاق  شحور  رگید  یمد  ات  تسناد  یم  .دوب  هداتفا  هرامـش  هب  شیاه  سفن  دندرک ، شیاهر  ناج  همین  اه ، گرگ 
.دیدنخ یم  گرم  هب  دوب و  هدرک  زاب  ناهد  یمخز  شنت  ياج  ره  زا 

زاب مشچ  .دمآ  یم  شیوس  هب  هک  دینش  ار  ییاه  ماگ  ِراقو  اب  ِگنهآ  برض  منیبب .» ار  شنابرهم  نامشچ  رگید  يراب  رگا  مدنمتداعس 
زا ار  ّرح  ماما ، .ددنبب  يا  هچراپ  اب  ار  شمخز  ات  هتفرگ  نماد  هب  ار  شرـس  هتـسشن و  شنیلاب  رب  هک  دـید  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  درک 

: درک زیربل  نینچ  شیوخ  يّالوت  رثوک 

لوسر كاپ  نادناخ  ربارب  رد  تداهـش  تبرـش  داب  تیاراوگ  .دـیمان  تردام  هک  نانوچ  يا  هدازآ  وت  ّرح ! يا  دانک  تمحر  تیادـخ  »
«. هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

«. يدمآ منیلاب  رب  هک  يدرک  مامت  ياقآ  مسر  نم ! ياقآ  : » دـیوگ یم  هک  نیا  وگ  تخود ؛ شیاقآ  نامـشچ  هب  ار  شرازگرکـش  هاگن 
«. هّللادبعابا ای  وت ، يادف  راب  رازه  مناج   » دیوگب هک  دماینرب  شسفن  اّما  تساوخ ، یم 
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يوسوم رغصا  یلع  دیس  / خرس راهب  نیمهدزای 

هدانُج نبورمَع 

خرس راهب  نیمهدزای 

يوسوم رغصا  یلع  دیس 

.درب یم  کشر  شنیبج  یگدنبات  هب  دیشروخ  اما  دوب ؛ هتسشن  اشامت  هب  راب  هدزای  اهنت  راهب ، ار  شتماق  لاهن 

، ردام مه  .ّتبحم  نیرمت  درک و  یم  ریشمش  قشم  یناوج ، يدنمورب و  هب  ندیسر  يارب  زور  ره 

یم کشر  رهم ، تفوطع و  همه  نآ  هب  راگزور  هک  دوب  يراج  ناشدوجو  رد  قشع  يا  هزادـنا  هب  ردام ، قشاع  وا  مه  دوب ، وا  قشاـع 
دوب هتسشن  نیمک  رد  نیک  ریشمش  اب  ار  شتداسح  درمناوجان ، نازخ  درب و 

ار ییادج  مه  هاگن  زا  ییوگ  دنزرف ، ردام و  دیسر ؛ یم  نامـسآ  همین  هب  مک  مک  اروشاع  باتفآ  .دزاونب  ناشرکیپ  رب  ییادج  مخز  ات 
نبورمع  » ِمان هب  راب  نیا  ار  یگناقـشاع  هعرق  البرک » يانم   » يدانم اّما ، دوب ؛ هدش  تخـس  رگیدکی  هاگن  زا  ندنک  لد  .دندوب  هدـناوخ 

.دوب هدناشوپ  ار  شا  یلاسدرخ  شمان ، یگرزب  هک  یکدوک  دوب ؛ هدز  هللا  همحر  يراصنا » هدانج 

تمظع نداد  ناشن  تداهش ، ییابیز  ياه  هظحل  ریفس  تلاسر  هک  تفر  یمن  ندیگنج  يارب  وا 

دیما هتشر  هنادرمناوجان ، ییادج ، رجنخ  مالـسلا ! هیلع  هللاراث  ینامـسآ  نامرآ  هب  قشع  تسود ؛ لاصو  راز  هولج  هب  قشع  دوب ؛ قشع ،
: درک همزمز  ار  تداهش » هیثرم  ، » مامت ِهودنا  اب  نامسآ  دیُرب و  ار  ردام 

رت شوخ  اه ، لگ  همه  زا  یلگ  هتسد  دش  هیده 

ییاروشاع ردام  نیرتراوازس  هب 

شهاگ تولخ  دیشروخ ز  هک  خرس ، نیشتآ ،

ییابیز نآ  رب  درک  يرظن  مّسبت  اب 

داد سپ  تداهش  نادیم  هب  هیده  نآ  ردام ،

مدنک لد  موش ، گنتلد  هک  هچ  نآ  زا  تفگ :

مدید نافوت  لد  رد  رسپ ، زاورپ  هک  نم 

مدنک لحاس ، نماد  زا  دوخ  قشع  رگنل 
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دیشیدنا رسپ ، زاورپ  هب  لاس ، هدزای 

رتالاب دورب  دریگب ، جوا  رگم  ات 

ییاتمه یب  هب  ْورَس ، نیرت  هدازآ  لثم 

رتابیز دشکب  دق  نانک  هولج  وا  ورمع » »
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دش يدرم  شا ، یکدوک  هغدغد  زا  غراف 

دسرب تداعس  هب  وا  ردپ  لثم  ات  تفر 

دش يدنوادخ  قشع  ِببس  ردام ، قشع 

دسرب تداهش  يایرد  هب  هنشت  ات  تفر 

! دوب ابیز  بجع  هآ ، رسپ ، جوا  هنحص 

مهاب يداش  مغ و  ردام ، لد  رد  دز  جوم 

! شاک يا  مزیزع ، وت ، يادف  هب  ردام  تفگ :

! مدوب ترانک  هب  نم  وت ، ندنک  ناج  تقو 

! ییاروشاع ریوصت  نیرتزیگنا  لد  يا  ردام ، هاگن  رد  یهلا  قشع  لماکت  يا  ورمع ؛

هیلع ءادهـشلادّیس  ترـضح  یتسه -  يایرد  زورف  تقیقح  دیـشروخ  ـالبرک و  ياقـس  راوج  رد  هک  یتداهـش  تبرـش  داـب ! تیاراوگ 
! يدیشون مالسلا - 

! رادم غیرد  ام  زا  تمایق  رد  ار  تا  یباتفآ  ناگدید  ینامسآ و  ناتسد  تعافش 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / تداهش ات  عامس  زا 

بیبش یبا  نب  سباع 

تداهش ات  عامس  زا 

يوسوم رغصا  یلع  دیس 

راوج رد  مه  نآ  تسود ! لاصو  لاـصو ! يرآ  درادـن ! يا  هشیدـنا  لاـصو »  » زج هک  هتخیگنا  وا  رد  روش  ناـنچ  قشع ، هبذـج  ییوگ 
.دنک یم  يراسکاخ  شناتسآ  رب  دیشروخ ، دریگ و  یم  وترپ  شلامج  هنییآ  زا  قشع  هک  یسک 

، دنـسانش یمن  اپ  زا  رـس  نیفِراعلا .» ِلامآ  َهَیاغ   » هب ندیـسر  هار  رد  بلط ؛ هار  رد  قشع ؛ هار  رد  يزابناج  تسا ؛ يزابناج  هاـگ  کـنیا ،
.قشع ياروشاع  ِیفوص  نیا 

خلسم هب  ور  نئمطم ، لابکبس و  نت ؛ زا  هرز  دریگ و  یم  او  رس  زا  دوُخ »  » .تساشامت دوهـش  قرغ  وا  هک  درادن  یّلجت  روط و  هب  يزاین 
: دنز یم  تهب  رب  هربنچ  ناروابان ، مشچ  دنک و  یم  قشع 
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هداتفا شپت  هب  لد  هدز ، هقلح  اه  مشچ 

؟ هداد فک  زا  لد  زاب ، رگم  درمناوج ، نآ 

دوخ ِرس  زا  دوخ  هدروآ و  رد  هب  نت  زا  هرز 

!؟ هدازآ تس ، هدش  هچ  دیوگب : تسین  رفن  کی 

فلز یناشفیب  هک  ددنسپن ، نادیم  مسر 

هداشگن مغ ، لد  زا  نینچ  هقلح  سک ، چیه 
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مد ره  ناشیرپ ، ياه  لد  هرهَز  يرب  یم 

هدادلد ره  همغن  نیرت ، همخز  يوش  یم 

مدید بش  هنیآ  رد  هک  هظحل ، نآ  زا  هآ  ... 

هداتفا یسک ، تسد  نآ ، هقلح  زا  يرات 

زورب ِهاگ  هصرع  ار  نادیم  دوش و  یم  تریغ  زا  یناشفشتآ  قشع ، گرتس  ياه  هظحل  زادرپ  هرعن 

.دنک یم  یگنادرم » »

ياه نامرآ  هب  قشع  تیالو ، هب  قشع  هلعش  .تسا  هتخورفارب  رگید  يا  هماگنه  قشع ، هبذج 

شیاه ماگ  دشک و  یم  هنابز  شلد  رد  اروشاع ، بتکم  راگزومآ  تقادص  هب  قشع  و  مالسلااهیلع ، ارهز  مالسلا و  هیلع  یلع  ینامسآ 
.دنک یم  مکحم  یناشفناج  يارب  ار 

رامش یب  لباقم  رد  نت  کی  تسا ؛ یماش  یفوک و  نانمیرها  اب  سباع »  » هنادرم ِفاصم  فاصم ،

ِفاصم فاصم ، .دنلول  یم  مه  رد  نیطایش ، هثیبخ  حاورا  حابشا و  لثم  هک  دنژن  تسپ و  نود و  ِنامدرم 

هیناث ّقلعت ، زرم  زا  نتشذگ  يارب  هک  یسک  فاصم  تسا ؛ لهج  هریت  ياهربا  اب  نامیا  زا  يا  هقعاص 

کی هک  هناخیم  هب  نتفر  يافص  .دنیب  یم  تداهش »  » يافص رد  ار  دوخ  تداعس »  » دنک و یم  يرامش 

.دنک یم  تیافک  ار  ترخآ  ایند و  ياه  شیع  مامت  شا ، یلازیال  تبرش  زا  هعرج 

يرکیپ اب  ار  یگدـنز  زا  عادو  ياـه  لزغ  نیرخآ  و  دـخرچ ...  یم  دـخرچ و  یم  دزادرپ ؛ یم  شا  هناقـشاع  عامـس  هب  ناـنز  خرچلگ 
دنز و یم  هسوب  شیولگ  ریز  هب  نمیرها  رجنخ  .تسا  هدیـسر  ارف  اه  مخز  نایاپ  رگید ، يدـّلوت  زاغآ  رد  کنیا  .دیارـس  یم  نینوخ ،

.ددنب یم  شقن  شنابل  رب  یگناقشاع ، مّسبت  نیرخآ 

« یناحور عامس   » هب مارآ  مارآ  شناوسیگ ، نینوخ  ياهرات  دریگ و  یم  ندیزو  یمارآ  میسن  ... 

: دنهد یم  همادا 

موش نایرع  نم  هک  دمآ ، نآ  تقو 

موش ناج  رسارس ، مراذگب ، مسج 
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يوسوم رغصا  یلع  دیس  / یلیل نیرت  نونجم 

هللادبع نب  بهو  دیهش  رسمه 

یلیل نیرت  نونجم 

يوسوم رغصا  یلع  دیس 

هاگ شلد ، .دـش  یم  ریثکت  شدوجو  رد  هظحل  هب  هظحل  قشع  ییوگ  .قشع  زا  راشرـس  یلد  اب  دوب ؛ اونین  يارحـص  ِیلیل  نیرت  نونجم 
ریذپان فصو  تبحم  قشع ؛ ورگ  رد  هاگ  دوب ، تبحم  ورگ  رد 
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قشاع وا  .دندیشک  یم  ار  شراظتنا  هشیمه  ادخ ، نادرم  هک  ییوزرآ  اهنت  هب  تداهـش ! هب  اه ، تبحم  مامت  زا  رتارف  یقـشع  و  بهو ؛» »
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـنزرف  يراوجمه  دـنک و  زاورپ  يرادافو  رهم و  نوناک  هب  شیافو ، یب  نامدرم  هفوک و  زا  ات  دوب  تداهش 

.دنیزگرب ار 

تسا و هتخورفا  قشع  هلعـش  زا  رپ  لاب و  هناقـشاع  هک  دید  یم  ار  بهو  .دوب  نادزی  قشع  فوطعم  شلد  و  نادیم ، فوطعم  شهاگن 
.دوش یم  کیدزن  لاصو  بارحم  هب  هظحل  هب  هظحل 

دوجو عمـش  ِناج  مین  هناورپ  نیلاـب  هب  ار  دوخ  رـس  همیـسآ  دـید ، یمن  ندـنام  يارب  یلاـجم  رگید  دوب ، هتفرگ  وا  زا  رارق  لد ، بوشآ 
اب تخیر و  شا  هناقشاع  هاگن  رد  ار  شتبحم  مامت  دیناسر و  نیسح 

: درک زاغآ  مارآ  ییاوجن  کشا ، یهارمه 

مردارب مشچ  ود  انعر ، لگ  نیز  هنوگچ 

!؟ هاگن ِنازخ  مه  تسا و  هاگن  راهب  مه  هک 

هریت نانمیرها  .دیشیدنا  یم  شنابرهم » رسمه  بهو و   » نیسپاو شمارآ  هب  نامسآ  تخاون و  یم  قشع  زاونلد  گنهآ  رهم ، یقیـسوم 
غارچلچ ناگناورپ  ...و  تفر  الاب  نمیرها  دـیلپ  تسد  .دنتـشادن  ار  ییابیز  ار و  قشع  ياشامت  باـت  نیـشتآ ، ياـه  مشچ  نآ  اـب  زور 

! دندوشگ تداهش  زان  هب  زاین  شوغآ  تقیقح ،

درک او  اشامت  شوغآ  هب  شوغآ ، تفر و 

درک اغوغ  نانز ، دایرف  هثداح  لد  رد 

دنازوس اشامت  هب  ار  دوخ  یمخز  رکیپ 

درکاو شتآ  هب  شوغآ  هک  سونقق ، لثم 

نافوت کی  رد  هک  تسا ، یضحم  تدحو  زا  نخس 

درک ایرد  رفس  ناباتش  دیچوک و  هرطق 

تسا حور  ایرد  لد  ایرد  ِنز  کی  زا  تبحص 

درک ارحص  زا  رذگ  رسمه ، یهارمه  هب  هک 

دوب هتخاس  يا  هلحرم  نانچ  قشع ، تردق 
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درک ادیپ  قح ، تصرف  نونج ، قرغ  یلیل 

تشادن زییاپ  تقاط  بهو ، بوخ  رسمه 

درک اروشاع  تعسو  دوخ ، هنییآ  مهس 

! تهاگن نینوخ  تقادص  وت و  رب  مالس  دیهش ! يوناب  يا  وت ، رب  مالس 

! دوب اروشاع »  » ینامسآ تمظع  زا  راشرس  هک  تتداهش  ِتمظع  وت و  رب  مالس 

ناوضر تشهب  راپـسهر  مالـسلااهیلع ، يربـک  بنیز  مالـسلااهیلع و  ارهز  هرهز  هط ، لد  هوـیم  راوـج  رد  هک  يا  هظحل  وـت و  رب  مـالس 
! دش یهاوخ 

! تداهش قشع و  ِنوتاخ  يا  قشع ؛ رثوک »  » تا ییاروشاع  ياه  هظحل  ياراوگ 
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یناهارف یناچیم  يدهم  !/ ما هتشون  ریخأت  اب  ار  نتم  نیا 

البرک يادهش  داسجا  نفد 

! ما هتشون  ریخأت  اب  ار  نتم  نیا 

یناهارف یناچیم  يدهم 

يرطـس دنچ  دیتفیب ، هار  هب  متاملک ، ياپ  هباپ  قشع ، تدارا و  هشوت  اب  دینک و  ياپ  هب  لّیخت  شفک  دیوش و  اونمه  یکدـنا  رگا  نم  اب 
، دـینیب یم  ییارحـص  زاـغآ  رد  ار  دوخ  هاـگان  هب  تارف ، يوس  نآ  دـیرذگب ، هک  اهارحـص  اـه و  لـگنج  اـهدور و  زا  دـییامیپب و  هک 

ساکعنا .دییآ  یم  الاب  ینش  عافترا  مک  ياه  هّپت  زا  نم  نتم  هارمه  .تسا  يراج  رترود  گنسرف  نارازه  تارف  ییوگ  غاد ؛ کشخ و 

يالاب هک  ار  تسد  اّما  دنک ؛ یم  هتسب  همین  هاگآدوخان ، ار ، امش  مشچ  ود  ره  دیشروخ ، ِزوس  مشچ 

نامشچ هب  نیگآرهز ، يریت  لثم  هک  يا  هنحص  ِریوصت  زا  دنرد  یم  مه  زا  امـش  مشچ  ود  ره  ناهگان ، يا  هظحل  هب  دیریگب ، اه  مشچ 
.دوش یم  کیلش  امش 

یم هچ  نآ  .دـنا  هتخود  مشچ  هعجاـف  هب  ناریح ، دوخ ، روطـس ، نیا  هک  دـشکب  ریوصت  هب  دـناوت  یمن  رگید  نم ، نتم  ار  امـش  تریح 
هن اما  تسا ؛ نوخ  تسا ، هدش  رتسکاخ  هتخوس و  مین  ياه  همیخ  دینیب 

ات تسا و  هدـیزرون  لخب  دوخ  نوخ  هبه  رد  یّتح  هک  يرکیپ  .تسا  هداتفا  ورف  شرانک  رد  هک  يرکیپ  زا  هکرب ، هکرب  هک  هرطق ، هرطق 
هک ارچ  دـید ؛ دـیهاوخن  زگره  ار  رکیپ  نیا  هرهچ  .تسا  هدـناکچ  ورف  شا  هسامح  نامیا و  تخرد  ياپ  هب  ار  شناگر  هعرج  نیرخآ 

هارمه اه  هزین  يور  رب  شرس 

رد دـشخبب ، یناج  ار  هدیکـشخ  هکرب  هک  نآ  زا  شیپ  دـشوج و  یم  ناتنامـشچ  همـشچ  زا  نوخ  .تسا  هدـش  یهار  ناریـسا  ناوراک 
.دوش یم  هدیکم  ورف  كاخ 

یتح هک  تسیک  نیا  .رکیپ  ِنودـب  یتسد  هب  لـصّتم  یتشم  .هتـسب  ناـنچ  مه  یتشم  رد  هداـتفا ، یقریب  .دـییایب  رت  شیپ  متاـملک ، راوس 
؟ تسا هدرکن  اهر  ار  شنامیا  قریب  شا ، هداتفا  ورف  تسد 

اه ندرگ  رد  هک  هتـسکش  ياهریت  ریوصت  .دنا  هدنام  يا  هنیـس  رب  هتفر  ورف  دومع ، نانچ  مه  هک  هزین  اه  هد  ریوصت  .میور  یم  رت  شیپ 
یمنرب امـش  مشچ  ناشوج  همـشچ  زا  يراک  رگید  .دـکچ  یم  اه  نآ  زا  هزاـت  نوخ  زونه  هک  اـه  هرجنح  عّطقم  ریوصت  .دـنا  هتفر  ورف 

زور ود  ار  نتم  نیا  .میا  هدیسر  رید  .دیآ 
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هزین هب  ار  شیوخ  ياهرس  یتح  هک  هدنشخب  رکیپ  ود  داتفه و  خرس ، تشد  کی  تسا ، یقاب  هک  يزیچ  اهنت  الاح  .ما  هتـشون  ریخأت  اب 
.دینش ناوت  یمن  مه  ار  شنارتش  گنز  رگید  الاح  هک  تسا  ریسا  ناوراک  کی  دنا و  هدرک  هبه  اه 

نامنامشچ شیپ  رود  زا  ار  هداج  کی  ینشور  خرـس ، هرطاخ  کی  يرآ ، هرطاخ ، کی  اهنت  كانلوه ، ياهریوصت  نیا  همه  يارو  رد 
.دروخ یم  مقر  خرس ، هرطاخ  نیا  دیاب  شندش ، راکشآ  يارب  هک  يا  هداج  .دناشن  یم 

مه هارمه  نامیا ، قشع و  ياه  لاب  رب  راوس  هکلب  نم ، تاملک  شود  رب  هن  رگید  ات  دـینک  نوریب  اهاپ  زا  ار  لّیخت  ياـه  شفک  کـنیا 
يزیچ اهنت  نیا  کش  یب  .نشور  هداج  نآ  تمس  هب  مییاشگ  لاب 

.دنهاوخ یم  ام  زا  ارحص  نیا  ياه  هروطسا  هک  تسا 

ار یناهاگمارآ  هک  منیب  یم  ار  ینادرم  کنیا  هتفرگ ، متاـم  تکاـس و  ِتشد  نآ  رد  .منادرگ  یمرب  رـس  يا  هظحل  میـشک ، یم  هک  رَپ 
.دراذگ یم  زامن  گرزب  دیهش  رکیپ  رب  اروشاع -  هدنامزاب  نیرخآ  نشور -  يدرم  ناشیا  هنایم  رد  .دننک  یم  اّیهم 

ات دنیرگب  ردق  نآ  فرح ، هب  فرح  ِترایز  هب  گرزب و  ياه  هاگمارآ  رانک  دننزب  وناز  رطـس ، رطـس  ات  متـسرف  یم  ار  متاملک  هرابود 
.دوش دیفس  ًالماک  هرابود  مذغاک 

ییازریم دیعس  دمحم   / ناهج هموظنم  زکرم 

ناهج هموظنم  زکرم 

ییازریم دیعس  دمحم 

دش راوس  ْنافوت  هش  نآ  لتقم ، هب  یتقو 

دش راوس  نافوت ، هدرگ  هب  نامسآ  تفه 

تسیرگ ادخ  مشچ  هعقاو  تبث  ماگنه 

دش راچد  شزرل  هب  زین  هتشرف  تسد 

وا رابغ  تمایق  بسا  تخات  هک  یتقو 

دش رابغ  رد  يا  هنیآ  گنر  هب  ایند 
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دش بارخ  مّنهج  هاچ  هیرگ  دوخ ز  رد 

دش رات  دروخ و  كرت  تشهب ، هنییآ 

ناهج هموظنم  زکرم  دوب  هک  رس ، نآ 

دش رادم  ار  کلف  نارتخا  هک  رس ، نآ 

تفر باوخ  هب  ارهز  نماد  يور  زورید ،

دش رانا  تفکش و  هزین  بوچ  هب  ادرف 

يرس نوخ  قرغ  نانچ  سایق  رد  دیشروخ ،

 ... دش راهب  راز  هنیآ  رد  لگ  سوناف 

ییازریم دیعس  دمحم  / نیتداهش

نیتداهش

ییازریم دیعس  دمحم 

وت هدیرب  رس  نوخ  هب  دندز  ملق 

وت هدیرج  هدنراگن  ناگتشرف 

توکلم نشور  ناتخرد  ياعد  زا  بش 

وت هدیپت  نوخ  هب  ِهآ  ِرتفک  تشذگ ،

مه ار  تتّیصو  دش ، نوخ  وت  ياعد  زا  بش 

وت هدیپس  ذغاک  رب  وت ، نوخ  دیکچ 

دش نینوخ  رهظ  رهظ ، ات  وت  نوخ  دیود 

وت هدیرب  رس  زا  تشذگ  باتفآ  سپ 

ناراب یبیغ  حیتافم  دوب و  رهظ  و 
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وت هدیزگرب  ياه  لگ  ندیچ  نامز 

یتفگ ناذا  يدش ، یتخرد  رهظ  تالص 

وت هدیسر  بل  هب  ِنوخ  وت ، نیتداهش 
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ناطابرآ هلبق  میهاربا   / تخیر یم  نوخ  شاهاپ  لوات  زا 

داتفا كاخ  هب  يدش ، یتخرد  رهظ ، تالص 

وت هدیسر  هویم  وت ، هدیرب  رس 

دش یناوغرا  دنبولگ  هک  وت ، ِنوخ  و 

وت هدیرب  ولگ  دوبک  سای  يارب 

نینوخ ثعبنم ، ِهام  دز ، رس  دش ، هک  بش  و 

وت هدیچن  ِلگ  اهنت  تبرغ  ماش  هب 

دنناتخرد ار  وت  زبس  تیار  روهظ 

وت هدیشک  دق  تامالع  كاخ ، يور  هب 

دشوج یم  هرابود  دیاش  هک  راهب  نامه 

.وت هدیمرآ  ِنوخ  نیمز ، ياه  گنن  ز 

تخیر یم  نوخ  شاهاپ  لوات  زا 

ناطابرآ هلبق  میهاربا 

تخیر یم  نوخ  شاه  بل  زا  دیدنخ ، یم  هک  یتقو 

تخیر یم  نوخ  شابیز  کچوک و  ناوزاب  زا 

ار ناراب  ایرد و  دوخ ، يایور  رد  تخاس  یم 

تخیر یم  نوخ  شایرد  رب  دیراب و  یمن  ناراب 

اهنت هّکی و  ار  شدوخ  ياباب  دید ، یم 

تخیر یم  نوخ  شاباب  رکیپ  ِمخز  مخز  زا 

دزیرگب ماش  ات  دنک ، جل  ًالصا  تساوخ  یم 
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تخیر یم  نوخ  شاهاپ  لوات  زا  مدق ، کی  ره 

: درک یم  اعد  مد  ره  شا ، کچوک  ياه  تسد  اب 
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« تخیر یم  نوخ  شاک  يا  البرک ، نامسآ  زا  »

دوب يراج  لیس  شا  مشچ  ود  زا  درک  یم  هیرگ  ات 

تخیر یم  نوخ  شاه  بل  زا  دیدنخ ، یم  هک  یتقو 

مادقا ینارماک  دمحم  / بآ رد  نهاریپ  يوب 

بآ رد  نهاریپ  يوب 

مادقا ینارماک  دمحم 

بآ رد  نشور  ار  وت  نامشچ  هدرک  يراج  هام 

بآ رد  نویش  زا  هدنام  یقاب  ناتسلخن  هب  ور 

تسا همطاف  يادص  نیا  ایآ  دایرف ، نیا  تسیچ 

بآ رد  نهاریپ  يوب  نوخ  رد  تسا  هدرک  لح  هک  نیا 

نینچ نیا  ردارب  اب  بنیز  تفگ  یم  بل  ریز 

بآ رد  نم  ای  يا  هتشگ  روانش  شتآ  رد  وت  ای 

منک وب  رگید  راب  ات  نک  ریخأت  يا  هظحل 

بآ رد  نماد  زا  داد  یهاوخ  هک  ییاه  لگ  هتسد 

فجن هودنا  رد  هدنام  اج  ِضغب  نیا  نامسآ ،

بآ رد  نت  دز  یم  هاگ  شتآ ، رد  نت  دز  یم  هاگ 

تشذگ یم  دوخ  ِرس  زا  هنوگ  عمش  دوب و  هنشت 

بآ رد  نزور  کی  شیوخ  نورد  زا  دبایب  ات 

دیکچ یم  يرانق  شخرس  رجنخ  زا  كاخ  يور 

بآ رد  نشلگ  کی  دوب  روانش  وا  هاگن  رد 
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زا يریوصت  وا  مشچ  زا  تشذگ  یم  هلعش  هلعش 

بآ رد  ندیصقر  لاح  رد  شا  یمخز  ياه  هرذ 

تشادن ار  وا  تقاط  شمخز  هن ، شتآ  هن ، بآ 

بآ رد  نماد  زا  تخیر  یم  ورف  لگ  ِنوخ  هک  سب 
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مادقا ینارماک  دمحم  کشم / کشا و 

دنیشن يزیچ  کشم  بآ  رشرش  زج 

دیدن شیوخ  هتسشن  نوخ  هب  مشچ  زج 

داد نایاپ  ار  هیرگ  کشم ، هک  هظحل  نآ 

دیرب تسد  شدوخ  زا  هدیرب ، تسد  اب 

تارف ایرد ز  تسا  هدش  نورب  هنشت  بل 

تارف اّما ز  یلاخ  تسد  هدمآ  وا 

شطع جوا  رد  هک  شرجنح  تسادیپ ز 

تارف زاوآ  زا  یمک  طقف  هدیشون 

مادقا ینارماک  دمحم 
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هایس هاپس  ... 

ینوطالقس میرم  / ماقتنا خرس  نافوت 

تسین ناتهوکشاب  ياهرصق  زا  يربخ 

تسین ناترادیاپ  تموکح  زا  يربخ 

تسین نات  یهاشداپ  تخت  زا  يربخ 

؟ هفالخلارد يرمرم  ياه  نوتس  تساجک 

؟ ماش هفوک و  یهاشداپ  جات  تساجک 

؟ ناتاهرجنخ نارتش و  نابسا و  تساجک 

؟ ناتهاپس هوبنا  تساجک 

؟ دش هچ  ناتاهریشمش  قرب 

؟ دش هچ  ناتاهریجنز  مخز 

؟ دش هچ  ناتاه  هنایزات  شین 

؟ تفر اجک  نات  هناتسم  ياه  هدنخ 

؟ تفر اجک  ناتراومه  ياهدنخشین 

 ... دهد یمن  تلهم  ار  نارفاک  دنوادخ  و  ... 

تفریذپن نیمز  ار  ناتیاهروگ 
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درک ناریو  اه  نیرفن  ار  ناتیاه  خاک 

دیچیپ مهرد  گرم  ار  نات  یهاشداپ 

تسکش مهرد  ماقتنا  نافوت  ار  ناتیاه  جات 

دندش راوآ  هک  ناتاهرصق  تفرگ  رادرم  يوب 

دش كاخ  زا  یّلت  نات  هنیآ  ياهرالات  يرمرم و  ياه  نوتس 

تسین هیما  ینب  زا  يربخ 

تسین دیزی  زا  يربخ 

تسین رمش  یلوخ و  زا  يربخ 

درک هدنز  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ناوراک  دای  مان و  نیمز ،

درک هنادواج  ار  تارف  هرطاخ  دنلبرس ، نیمز ،

داتسیا تونق  هب  ار  ینیسح  ياروشاع  باتفآ  دلوت  نیمز 

تفرگ شوغآ  رد  ار  ماش  البرک و  ياه  هتسدلگ  نیمز 

! داب ناتهودنا 

تفالخ صیرح  ياه  مشچ  يا 

هجنکش لدروک  نادرم  يا 

تمهت هنعط و  ياه  نابز  يا 

مادقا ینارماک  دمحم  / ناسنا هسوسو  نیرت  هایس 

نشوجلا يذ  نب  رمش 

ناسنا هسوسو  نیرت  هایس 

مادقا ینارماک  دمحم 
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.دـصقر یم  ماش  دـنز و  یم  فد  هفوک  شزیگنا  ترفن  هاگن  رد  دـننز و  یم  جوم  یگتفـشآ  هب  هتخیوآ  ناشافخ  شهایـس ، هیاـس  رد 
هتفخ يا  هنتف  دراد و  نت  رب  تنایخ  هقرخ  .شترهش  تواقش ، تسا و  رمش  شمان  .توادع  ناتـسپ  زا  هدروخ  ریـش  تسا ، رمـش  شمان 

رات ياه  بش  یگریت  هب  شبلق  .لد  رد 
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.ار یلع  هن  دمهف و  یم  ار  نیسح  هن  اّما  تسانشآ ؛ یلع  اب  دسانش و  یم  ار  نیسح  .رابررش  ياه  هلعش  یخرس  هب  شمشچ  تسا و 

هدرکن هشیر  یتخرد  چـیه  رد  .هتفاکـش  ياه  مخز  كاچ  رد  هراومه  شتـسد  تسا و  هتخیر  ياـه  نوخ  هب  هتخود  هشیمه  شمـشچ 
هن .تسا  هتفکشن  تنایخ  هظحل  زج  يا  هظحل  چیه  رد  تسا و 

دنک و یمن  ور  شرگ  نایـصع  شوماخ و  ِياه  مشچ  هب  يا  هراتـس  چیه  نامـسآ  تفه  رد  .ار  دوخ  يادـخ  هن  دسانـش و  یم  ار  دوخ 
.دنک یمن  زاورپ  شا  یلاوح  رد  يرتوبک  چیه 

زج هب  يرواب  چـیه  تسا و  هدزن  هناوج  وا  رد  ینـسُح  چـیه  هدرـسفا ، شروضح  رد  اه  هظحل  دـنوش و  یم  هدرمژپ  شهاگن  زا  اه  لگ 
.تنایخ تأرج  هزیگنا و  تسا و  رجنخ  خرس  هسوسو  رمش ، .تسا  هدیودن  شناگر  رد  نوخ 

نیرت گنت  رمش ، .تسا  دیزی  ریشمش  ربارب  رد  یـشومخ  ندش و  مخ  شا  یـشوخ  لد  اهنت  هک  تسا  يا  هتخیر  مه  رد  تراقح  رمش ،
.اه هنتف  هتفر  رس  هلصوح  نیرت  صیرح  تسا و  ترفن  هاگن 

تسا يا  هظحل  رمش ، .نیسح  راد  هنماد  تقیقح  ربارب  رد  تراقح  تسا ، تراقح  نیع  رمش  .يدیلپ  رخآ  تسا و  یهایس  تیاغ  رمش ،
.تس ناسنا  هسوسو  نیرت  هایس  رمش ، .درک  بآ  نویش  شتآ  رد  اهرجنخ ، مامت  اب  ار  نآ  دیاب  هک 

يداب تهزن  !/ نک روگ  هب  هدنز  ار  تیاه  تسد 

! نک روگ  هب  هدنز  ار  تیاه  تسد 

يداب تهزن 

نک روگ  هب  هدنز  ار  تیاه  تسد 

نادب یلو 

.دییور دهاوخن  وت  روگ  كاخ  زا  يزیچ  هک 

! ینک يراج  شیاپ  هب  ار  تارف  ياه  بآ  همه  رگا  یتح 

متسین ربت  نم 

مدوب رگا  هک 

مدرک یم  ینامه  تیاه  تسد  اب 
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! دننک یم  رمث  یب  ناتخرد  اب  هک 

نک هاگن 

میوگ یم  ار  تیاه  تسد 

! دنا هشیر  یب  ردق  هچ  هک  نیبب 

نزم گنچ  تیاه  نخان  اب  ار  كاخ  تروص  هدوهیب 

! تفریذپ دهاوخن  ار  تیاه  تسد  كاخ ،

منک یمن  تیاکش 

دیوگب نم  هب  هک  تسین  یسک  ایآ  اما 

؟ دشاب وت  ناتسد  رد  دیاب  نم  ریدقت  ارچ 

اوران هب  غارچ و  یب  هچ 

، یتسب دیشروخ  هرجنح  زاوآ  روبع  رب  هار 

!! نم اب 

، مدوب وت  رمک  نیشن  فالغ  نم  هک  میوگب  هک  هب 

، هتسب ياپ  تسد و 

.تفای يزیرگ  هار  ناوتب  هک  نآ  یب 

 - شتآ بآ و  دالوا  نم -  ارچ  هآ !

؟ تسا رت  تسپ  مه  كاخ  زا  هک  مشاب  يدرم  تمزالم  رد  دیاب 

دش یم  هج 

! دز یم  هرگ  مالسلا  هیلع  هّللاراث  ترضح  ناتسد  اب  ارم  تشونرس  هک 

؟ متفگ هچ  يدینش 
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.دش هتخیر  نیمز  رب  نم  غیت  هب  هک  ادخ  نوخ  ادخ ...! نوخ 

! نم رب  ياو 

هدولآ مباختنا ، نیرت  هتساوخان  رد  نم  و  دش ، هتفرگ  يزاب  هب  وت  ناتسد  رد  متشونرس  راسفا  هک 
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.متشگ وت  دیلپ  هشیدنا 

دیآ یم  تدای 

ار شا  هنامولظم  هاگن  نیرخآ 

درک بآ  ار  ملد  نهآ  هک 

دنازرلن ار  وت  تسد  اما 

، وت و 

نم اب 

! يدیُرب رس  ار  قشع 

کنیا

شیوخ ياپ  اب 

! تفر مهاوخ  شتآ  يوس  هب 

وت یمنهج  ناتسد  گنن  ات 

.دوش كاپ  نم  ریدقت  زا 

نکن رواب  وت 

! مقشاع نم  اما 

! دشخب یم  ار  ناقشاع  هانگ  مالسلااهیلع  همطاف  رسپ  و 

نک روگ  هب  هدنز  ار  تیاه  تسد 

نادب اما 

.دیسر دهاوخن  وت  روگ  كاخ  زا  يزیچ  هک 

يداب تهزن  «/ مدنگ هشوخ  کی  رطاخ  هب  طقف  »
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دعس نبا  رمع 

« مدنگ هشوخ  کی  رطاخ  هب  طقف  »

يداب تهزن 

یتسناوت یم  شاک  يا 

، تنامشچ لاچهایس  قمع  زا 

ینیبب ار  يرازمدنگ 
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! تسا هدیشک  رپ  نآ  ياه  هشوخ  زا  تکرب  هنوگچ  هک 

! مموش هلماعم  کی  هدش  نیرفن  نم 

نک هاگن 

، تسا نم  ییالط  ياه  هشوخ  صقر  تیور ، شیپ 

هدناشک یبوکیاپ  یناشفا و  تسد  هب  ار  وت  لد  هک 

.هدنام اهنت  ترکشل  هایس  ياهربا  موجه  رد  هک ، يا  هتسشن  فوسک  هب  ِدیشروخ  ترس ، تشپ  و 

! يداهن رس  تشپ  ار  دیشروخ  و 

يدنب یم  ار  بآ 

! باتفآ ناکدوک  كانشطع  درز و  يور  هب 

یهد یم  تیاضر 

دنادرگن كرابم  وت  رب  ار  يراک  چیه  دنک و  عطق  ار  وت  لسن  ادخ  هک  »

« یتفرگ هدیدان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  تبارق  هک 

! يدناشن شلد  رب  ار  ربکا  یلع  غاد  و 

یهن یم  هلمرح  نامک  رد  هبعش  هس  ریت 

ینیب یم  و 

! ددرگ یمن  زاب  نیمز  هب  ینوخ  هرطق  چیه  هک 

هدیدغاد ياه  همیخ  هب  موجه  رد  ار  ترکشل 

! یهد یم  تشهب  دیون 

، تهاگن اب 

ینک یم  هقردب  مالسلا  هیلع  نیسح  لتقم  ات  ار  رمش 
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! يور یم  ین  يالاب  رب  هدیرب  رس  لابقتسا  هب  و 

ار سفن  هزات  نابسا 

، شیوخ هانگ  رد 

! یشخب یم  رگید  یمرج 

ادخ ریش  رتخد  هاگن  مشخ  ریت  لباقم  رد 
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! ینک یم  هیرگ  یتفا و  یم  اپ  زا 

، دنشک یم  ادخ  تجح  راد  بت  نت  ریز  زا  هنهک ، ریصح  هک  ینیب  یم 

هراپ شوگ  زا  هراوشوگ  و 

هتخوس ياپ  زا  لاخلخ  و 

، دنرب یم  تمینغ  هب 

، دنشک یم  شتآ  هب  هراوهگ  و 

، دندنب یم  ریجنز  هب  هدروخ ، هنایزات  ياپ  تسد و  و 

...و دنصقر  یم  دندنخ و  یم  دنشک و  یم  هلهله  و 

.دنمان یم  شیوخ  ناهانگ  ریما  ار  وت  و 

ینک یم  توکس  وت  و 

! يرازمدنگ رد  راذگ  تشگ و  رطاخ  هب  طقف 

نادب یلو 

.دیسر دهاوخن  يریخ  نم  زا  ار  وت  هک 

! کشا نوخ و  هب  ما  هتشغآ  نم 

! دعس رمع 

نک هاگن 

، تیور شیپ  هب 

دنا هتفرگ  شتآ  وت  موش  يایؤر  ياهرازمدنگ 

هزین رب  هک  يرس  نآ  و 

هفوک ياه  هچوک  رد 

هرامش 58 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 294زکرم  هحفص 210 

http://www.ghaemiyeh.com


، تسا هدش  ناکدوک  گنس  فده 

دنک حتف  دوخ  مان  هب  ار  ير  رهش  ياه  هزاورد  تساوخ  یم  هک  تسا  يدرم  رس 

.دش مگ  شیوزرآ  تسب  نب  هچوک  رد  اما 

تشذگ دهاوخن  يزیچ 

ار ماما  نیرفن  راتخم ، هک 

.دناشن دهاوخ  ریبعت  هب  وت  يارب 
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!! دنتسب ار  بآ 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / تسود راوج  ات  نتفر  هنشت 

يانـشآان نایماش ، هجهل  لثم  بآ : و  يراج ! انـشآان ، ياه  قفا  تمـس  هب  شیوخ ؛ مارآان  رواب  رد  هتفخ  ورف  شکرـس ، رورغم و  دور :
یمک دننک و  یم  ییامندوخ  نامـسآ ، یبآ  ساسحا  ربارب  هتـشارفارب ، دق  ياه  هزین  هلـصاف ، هب  هلـصاف  حبـص ! نیدـنرپ  نابز  اب  انـشآان 

تنوشخ ياه  کتروص  رت ، نییاپ 

.دنا هتخود  مشچ  ناه  هدنامرف  راب  تبکن  ههقهق  هب  مشخ ، تقامح و  عمط ، تلاذر و  لهج ، و 

هب ار  نامـسآ  شا  یگریت  هک  يدربـن  .تخورف  دـهاوخ  نوخ »  » ياـهب هب  ار  بآ » ، » نآ رد  موق  نیا  هک  يدربـن  تسا ، هار  رد  يدربـن 
نیمز هشیمه  يارب  شتواقش ، هک  يدربن  .دناشن  دهاوخ  دیشروخ »  » يازع

ناشبحاص لثم  هک  هاوخدوخ  هداب  زا  تسم  نابـسا  ِیبوک  ياپ  تسا و  رابغ  هلـصاف  هب  هلـصاف  .درک  دهاوخ  ناگراتـس  نیرفن  راچد  ار 
نایم دـیدرت  رد  تسا ؛ هدـش  نانیا  ّکش  راچد  زین ، دور  ییوگ  .دـننز  یم  اپ  تسد و  ینیبدوخ ، تلاهج و  رابغ  یگریت  رد  ناشتـسم ،

! نتفر ندنام و 

.دوش یم  هدز  تشحو  حور ، یب  نشخ و  ياه  کتروص  اه و  هزین  یناوارف  زا  دزود و  یم  لحاس  هب  ار  شیوخ  هدنباتش  مارآ و  هاگن 

: هک دچیپ  یم  ياه  هظحل  رولب  رد  شنینط  دفاکش و  یم  ار  نامسآ  هنیس  يدایرف 

! دنهاوخ یم  دولآ  لگ  هشیمه  يارب  ار  بآ  تسم -  مارآان  موق  نیا  نانیا -  نامسآ ! يآ 

! دیبات دهاوخن  دور  نیا  لد  رد  يا  هنییآ  چیه  رگید 
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! تخیگنا دهاوخن  ار  يا  هتخوسلد  رعاش  چیه  قوذ  رگید 

! درک دهاوخن  شیوخ  يدروجال  ياه  هظحل  بوذجم  ار  يرگریوصت  چیه  رگید 

! دش دهاوخن  شیاراوگ  لالز  زا  باریس  يا  هنشت  چیه  رگید 

زیچان ياقب  ار ، شیوخ  تمظع  هک  يدور  دکـشخب ؛ هک  رتهب  نامه  تسویپ ؛ دـهاوخن  ّتیدـبا  لالز  هب  رگید  دور ، نیا  نامـسآ ! يآ 
! دیامن غیرد  نیمز ، ياه  نیرترب  ماک  زا  ار  شیوخ  ییاونین  ياکنخ  و  دنادب ، رثوک »  » نادنزرف يانف  رد  ار ، شیوخ 

! تشد رانک  زا  باتش  هب  درذگب ، راذگب 

مامت دننامب ، هتـسب  راذگب  .دنک  یم  هولج  شطع ، ياضف  زا  هک  اه  هنیـس  مخز  لگ  بآ ! هاگن  اه ، لُگ  تمـس  هب  دنامب ، هتـسب  راذگب 
یتقو دبای ! یمن  شنیلعن  ياهدنب  نتسب  يارب  یتصرف  مالسلا  هیلع  مساق  هک  یتقو  ایند : هب  یهتنم  ياه  هار  مامت  اهدور ، مامت  اه ، هداج 

هیلع سابع  ترـضح  دیپس  ياه  لاب  هب  شرع ، هک  یتقو  دـنک ! یم  نامـسآ  هب  هیدـه  ار  شنینوخ  مّسبت  مالـسلا ، هیلع  رغـصا  یلع  هک 
ماک رد  دوردب  نیرخآ  هک  یتقو  تسایند ! نخس  نیرترابمغ  مالـسلااهیلع ، بابر  يارب  بآ ، هژاو  هک  یتقو  درب ! یم  کشر  مالـسلا ،

حالـس مه ، بآ  هک  یتـقو  ار ! تارف  هار  دـندنبب  راذـگب  دـش ! دـهاوخن  مالـسلااهیلع  بـنیز  ِشوـمارف  مالـسلا ، هـیلع  ماـما  هدیکـشخ 
! تسا رگ  ُتب  ِموق  نیا  هنادرمناوجان 

.نیبج رب  تشاد  دهاوخن  مرش ، ِقرع  هاگ  چیه  هک  تسود ! راوج  ات  نتفر  هنشت  تسابیز ، هچ 

یمرخ هفطاع  !/ دنتسب ناراب  تیب  لها  رب  بآ 

! دنتسب ناراب  تیب  لها  رب  بآ 

یمرخ هفطاع 

بیجن نامـشچ  مرـش  زا  زور  ره  هک  تسا  ناهج  دور  نیرت  هدنمرـش  تارف  دروخ ، یم  هطوغ  يدـبا  تلاجخ  کـی  رد  زور  ره  تارف 
.تسا هدرک  ظفح  شا  هنیس  رد  لسن ، رد  لسن  ار  شطع  تارطاخ  هک  تساه  نرق  تارف  دنکش ، یم  دوخ  رد  مالسلا  هیلع  ساّبع 

رد بش  ره  هام  درک و  یم  عولط  ناتهاگن  قرـشم  زا  زور  ره  دیـشروخ  هک  یناراوس  زا  کچوک  یناوراک  دسر ، یم  اونین  هب  ناوراک 
ات ار  ناسنا  تّزع  مچرپ  هک  یناوراک  دش ، یم  مگ  ناشدوجس  برغم 

.دنک یم  لمح  ایند  ماب  زارف 
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! دیزیمایب شطع  اب  ار  قشع  تسا ، هار  يادتبا  اج  نیا  دیتسیاب !

! دندنب یم  ناراب  تیب  لها  رب  ار  بآ  دوش ! یم  مارح  تسا  تسم  قشع  ياه  هعرج  زا  هک  سکره  رب  بآ 

هنیس دننز ، یم  غاد  خرس ، نابل  دنبسچ ، یم  ماک  رب  شطع  زا  اه  نابز  دنکـشخ ، یم  اه  هرجنح  دننک ، یم  غیرد  رثوک  لسن  زا  ار  بآ 
ياه لولس  همه  اب  ناکدوک  دننز و  یم  جوم  قایتشا ، يایرد  رد  اه 

اب دنوش ، یم  تقیقح  نیع  هک  ییاه  هروطسا  اب  دریگ ، یم  لکش  خیرات  يدژارت  نیرت  كانمغ  .دننک  یم  سمل  ار  درد  ناشـساسحا ،
، ار شنادـنزرف  تماق  هک  یناردام  اب  دـننک ، یم  هل  ناشیاه  ماـگ  ریز  ار  گرم  هک  ینادرم  اـب  دنکـشخ ، یم  ولگ  رد  هک  ییاـه  ضغب 

 ... دندیشروخ لسن  هنیئآ  هک  ینادنزرف  اب  دننک ، یم  فاوط  راب  نیرخآ  يارب 

بآ .دوش  یم  مارح  ناوراک  نیا  موصعم  یلاها  رب  بآ  .دننک  یم  هقیاضم  هانگ  یب  ناکدوک  زا  ار  بآ  تسا ، هار  يادـتبا  اج  نیا  ... 
! دندنب یم  ناراب  تیب  لها  رب  ار 
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( نابیرغ ماش  ات  اروشاع  زا   ) قشع تعکر  ود 

یناهارف یناچیم  يدهم  / اروشاع

سیلبا ریپ -  رگوداج  .دنا  هتفرگ  نتخات  رس  یب  نارکیپ  رب  نانک  هلهله  هک  رس  هریخ  ِنابسا  ياه  ماگ  ِشزو  رد  دنشک  یم  ههیش  اهداب 
همزمز یمـسلط  کی  ره  شوگ  رد  هظحل  ره  دهد و  یم  يرای  ار  شیوخ  ناراوس  هناحتاف  تسا و  هداتـسیا  هکرعم  رانک  یگـشیمه - 

رت و تخس  ار  یگنس  ياه  لد  ات  دنک  یم 

یم نایم  نآ  زا  هنهرب  ياهریشمش  ِهاگ  هاگ  ِقرب  اهنت  تسا و  هدناشوپ  ار  تشد  رسارس  ظیلغ ، يرابغ  .دزاس  رترو  هلعش  ار  دیلپ  راکفا 
.دیامن

یـسک هک  نآ  یب  دنا  هدناباوخ  مه  رانک  کی  هب  کی  ار  ناشنازیزع  كاچ  كاچ  ِنارکیپ  کچوک ، هاگ  همیخ  رد  هدنام  یقاب  ِنادرم 
...ینفک هک  نآ  یب  دشاب ، یتوبات  هک  نآ  یب  دناوخب ، ناشیارب  يا  هیثرم 

.وضو کشا ، هب  مّمیت و  ریشمش ، هب  درک و  لسغ  نوخ  هب  دوش  یم  اج ، نیا  تسا  یتفگش  نیمزرس 

تارف هدـیمخ  رـس  ياه  ین  ِتشپ  .مرگن  یم  متـسیا و  یم  هکرعم  رانک  کچوک  ياه  هپت  زارف  رب  .دـنرازآ  یم  ار  مناگدـید  اهدابنش ،
هظحل ره  هک  مرپس  یم  شوگ  تارف  جاوما  رد  يراج  هیثرم  هب  متسیا و  یم 

ياه هرطق  .دنور  یم  ورف  رادغاد  جاوما  ماحدزا  رد  دنبوک  یم  هرانک  هب  رس  غاد ، زا  دنیآ و  یم  شیپ 

.مور یم  رت  شیب  .هدروخ  هرگ  نانچمه  اـّما  هداـتفا ؛ هعطق و  هعطق  یتسد  .منک  یم  لاـبند  .دـشخرد  یم  تارف  هنارک  رب  ظـیلغ  ینوخ 
ُرپ ِعطقم  زا  تراسج  مشخ و  زونه  هک  یتشم  رد  نینوخ  يریشمش 
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یناولهپ يدرم -  مروآ ، یم  الاب  رس  .هدش  اهر  هنیک  هب  ياهریت  ِروج  هب  هدش  خاروس  یکشم  .مور  یم  رت  شیپ  .دشوج  یم  شترارح 
یب تسد ، یب  اـّما  دّرغ  یم  ناـنچمه  هک  هزرـش  يریـش  .دـهج  یم  زونه  شنایرـش  زا  هک  اـه  نوخ  نیرت  خرـس  زا  نیگنر  یخر  اـب  - 
یم ورف  یتبرـض  یمخز و  هنادرمناوجان  تُشپ ، زا  یتصرف  ره  رد  دنزیرگ و  یم  زونه  هظحل  ره  هک  یناراتفک  و  ریـشمش ؛ یب  کشم ،

راظتنا رد  دنروآ و 

...مرذگ یم  .دنراشف  یم  یتخس  هب  ار  منابیرگ  کشا ، ناتسد  .دنرامش  یم  هظحل  رادملع ، ِیشاپورف 

دنک یم  هراشا  دبات ، یم  دخرچ و  یم  هک  نانچ  مه  .دبوک و  یم  داب  هب  رس  دور و  یم  الاب  دشک و  یم  دایرف  ظیلغ  يدود  رتوس ، نآ 
نیرخآ .تسا  هدنام  هک  يدرم  اهنت  هب  دنروآ  یم  هانپ  ناشکدایرف  هبّجحم  ناکرتخد  .دنوش  یم  رو  هلعش  هظحل  ره  هک  ییاه  همیخ  هب 

، یهاگن هب  دنک و  یم  باکر  رد  اپ  درم  نیرخآ  .دـیاس  یم  نیمز  دـبوک و  یم  مُس  حانجلاوذ  .دـنک  یم  مکحم  نت  هب  هرز  لفق  درم ،
.دزیر یم  شنازیزع  نامشچ  هب  ار  عادو  نیرخآ 

.ناوخزجر ِلهاج  نازابرس  هّرغ و  دوخ  هب  ِنارادرس  گرزب و  یگنر  ياه  همیخ  اهریشمش ؛ اه و  هزین  دیلپ  هشیدنا  ور : هبور 

یم ار  شراظتنا  کـنیا  هک  لـباقم  هتفرگ  هم  ِتعـسو  رد  دفاکـش ، یم  دـبات و  یم  يا  هقعاـص  تئیه  هب  حاـنجلاوذ  يا ، هظحل  هب  سپ 
 . ...دور یم  ورف  دنشک 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / وت دای  هب  یعمش 

وت دای  هب  یعمش 

يوسوم رغصا  یلع  دیس 

! تهودنا ریگلد  هنابش  نیا  رد  وت ، دای  هب  یعمش 

! يدرپس بورغ  نیرتریگلد  قفش  هب  ار  تا  یلین  ياه  هنوگ  هک  دیشروخ  هلاس  هس  رتخد  يا  وت ، دای  هب  یعمش 

! تسا اشگ  لکشم  تکچوک ، ياه  تسد  هک  وت  وت ، دای  هب  یعمش 

! تسیرگ ار  ناهج  ياه  هنابیرغ  مامت  دوش  یم  تمان ، رگنلت  اب  هک  ییوت  وت ، دای  هب  یعمش 

! منامشچ زا  هراتس  لثم  دنا  يراج  ملد ، ياه  هرارش  دنچ ، ره  وت ، دای  هب  یعمش 
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! یشومارف ِبیکش  رد  هدیمرآ  يا  بش !؟ يا  يا ، هدیبات  تمس  نیمادک  زا  وگب ، نم  اب 

!؟ ینیشنب هراظن  هب  ار ، دیشروخ  نادقف  یناوت  یم  هنوگچ 

!؟ يراگنا هدیدان  ار  ینامسآ  زبس  ياه  مرح  تمرح  یناوت  یم  هنوگچ 

!؟ دنا هدیبات  نامسآ  تفه  رب  هک  نیا  اب  يرذگب ، هط » و  رجف ، سی و   » ِناوراک رانکزا  هنالهاج  یناوت  یم  هنوگچ 

! ناکدوک نیریش  يایور  زا  وگب  نم  اب  یلاخ ؛ هراوهگ  ياه  هیرگ  زا  وگب  نم  اب  بش ! يا  هآ ،

! ردام ِییالال »  » همغن زا  وگب  نم  اب 

! تسا شیوخ  كدوک  کشا  لابند  رس ، همیسآ  دوخ  هک  ییاهنت  يوناب 

! وا زا  وگب  نم  اب 

! ناهنپ دنک  یم  بش  هتسخ  هاگن  رد  ار  دوخ  نادنزرف  غاد  هک  يردام  زا 

؛ وگب نم  اب 

! نتفر يارب  دراد ، رفسمه  هن  ردپ ، هن  ردارب ، هن  رگید  هک  نآ  ِراو  بویا  ِتقاط  زا 

! تسا ردپ  نینوخ  تبرت  شا ، « هفیحص  » راب هلوک  هک  تیالو  زبس  تلاسر  تمس  هب  نتفر 

! شتآ جارات  تشحو  زا  وگب  نم  اب 

مالسلااهیلع ارهز  حور  زا  شرع ؛ هب  ات  هدیسر  ِخلت  هلان  زا  وگب  نم  اب 

مالسلااهیلع ارهز  رارش  رپ  لد  دزوسب ، مغ  مادک  هب 

مالسلااهیلع ارهز  رامش  یب  مغ  درادن ، مک  هناهب  هک 

هنابیرغ مامت  تعـسو  هب  تمغ  نازحالا  تیب  هک  ییوت  وت ؛ مان  هب  ار ! ناـبیرغ » ماـش  عمـش   » نیلوا منک  یم  نشور  وت  ماـن  هب  بشما  ... 
.تسا هنیدم » البرک و   » ياه

هک يرکیپ  رانک  مه  نآ  يدرک ، نشور  هاگلتق  لادوگ  رانک  رد  مالـسلا  هیلع  تنیـسح »  » ِمان هب  ار  نابیرغ  ماـش  عمـش  نیلوا  هک  ییوت 
! تشادن تلد  هویم  هب  یتهابش  چیه 

نآ دای  هب  یعمش  و  مالسلااهیلع ! هنیکس »  » دای هب  یعمش  و  مالـسلااهیلع ! بنیز  لد  زا  ناما  هآ ! مالـسلااهیلع ! بنیز »  » دای هب  یعمـش  و 

هرامش 58 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 294زکرم  هحفص 217 

http://www.ghaemiyeh.com


! دنا هدش  اور  میاه ، تجاح  مامت  هشیمه  شمان ، رارکت  اب  هک 

! دیشروخ هلاس  هس  رتخد  يا  ار ! ملد  هتخوس  مین  عمش  منک  یم  نشور  وت  مان  هب  هآ ؛
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يوسوم رغصا  یلع  دیس  / تدای یناوارف  مه  زاب 

ياه هظحل  داـی  هب  ار ، مزیچاـن  یهارمه  نیا  نک  لوبق  مسق ! تیاـه ، هظحل  ِیلین  هب  ار  وت  رتسکاـخ ! شتآ و  کـشا و  ياـه  هظحل  رد 
تا یبات  یب  هیرگ و  زا  هدنکآ 

.تسا ییاروشاع  ياه  هیثرم  مامت  لاح  ِنابز  هک  ار  یعمش  منک ، یم  نشور  وت  مان  هب 

« یهللاراث  » ِخرس رسارس  ِقشع  ِنادرگ  هرمجم  هتخوس و  هعیش »  » مولظم هاگن  رد  لاس ، نایلاس  هک  ار  یعمش  منک ، یم  نشور  وت  مان  هب 
.تسا هدش 

زا اور  تجاـح  قشاـع ، نادـنم  تجاـح  تسا و  هدرک  كّربتم  ار  ناـهج  ياـه  « هناخاّقـس  » ماـمت هک  یماـن  منک ؛ یم  نشور  وت  ماـن  هب 
.دنا هتشذگ  شرانک 

! هّللا ِلوسَر  َتِنب  ای  .تسا  هدرک  نشور  ار  خیرات  هریت  ِماش  تنشور ، ینامسآ و  مان  هک  منک ؛ یم  نشور  وت  مان  هب 

! تسا هتفرگ  رب  رد  ار  وت  هک  يرهّطم  ِدهشم  وت و  رب  مالس 

! تسا هدنام  یقاب  ناهج  رد  وت  زا  هک  یتارطاخ  مامت  وت و  رب  مالس 

! تساوخن تداهش »  » زا یلاخ  ار ، تهاکناج  تبرغ  یتح  هک  ییاه  هظحل  و  تا ! ییاروشاع  خلت  ياه  هظحل  وت و  رب  مالس 

! هیقر مالسلا ، هیلع  نیسح  مولظم  هلاس  هس  يا  وت  رب  مالس 

، تتعافش دنلب  ناتسآ  ام و  ِهاتوک  تسد 

تدای یناوارف  مه  زاب 

يوسوم رغصا  یلع  دیس 

دنیوگ و یم  وت  زا  همه  .دنز  یم  دنویپ  تا  هشوگ  شش  حیرض  تبرغ  اب  ار  ملد  یناراب ، ياه  مشچ  رطع  دسر و  یم  ارف  تدای  لصف 
رد یتح  اه ؛ نابایخ  اه و  هچوک  رد  اه ؛ یّلـصم  دـجاسم و  رد  اـه ؛ هینیـسح  اـه و  هیکت  رد  رهـش ؛ ياـج  ياـج  رد  دـنناوخ ؛ یم  وت  زا 

.اه هاگن  اه و  لد  هشوگ  هشوگ 

! مالسلا هیلع  هّللادبع  ابا  ای  اه ، لد  اب  تمغ  دنک  یم  هچ  هک  هآ 

نینچ یهودـنا  تشاد  ساـپ  زا  اتفگـش  یتـسم ! روـش و  همه  نیا  زا  اتفگـش  تسا »!؟ ملاـع  قـلخ  رد  هک  تسا  شروـش  هچ  نـیا  زاـب  »
!؟» دنک یم  اه  هچ  تسا ؛ مالسلا  هیلع  نیسح  روش  ! » نیگنس
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اب دوب و  هعیش  دوش  یم  رگم  تسا ! وت  ترضح  مان  دای و  رطع  اب  اهنت  میشک ، یم  هک  یسفن  ره 
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.دنا هدیرفآ  وت  قشع  ِییادیش  لزا  زا  ار  ام  ناج ، الوم  تشادن ؟ يراک  اونین ، بیرغ  ياه  همغن 

یم تهودـنا  ینیگنـس  ردـق  هچ  هک  هآ  .ما  هدـیچ  مهاگن  زا  ار  کـشا  ياـه  هناربون  نم  تسا و  هدیـسر  هار  زا  تداـی  یناوارف  لـصف 
مالـسلااهیلع بنیز »  » یناشیرپ هزادنا  هب  یمغ  اروشاع ؛ بورغ  تعـسو  هب  یمغ  تسا ؛ هتخادـنا  گنچ  ملد  رب  گرتس  یمغ  مدرازآ !

هک هاگ  نآ  مالـسلا  هیلع  ربکا  یلع  ِییابیز  تعـسو  هب  یمغ  نادـیم ، لد  زا  مالـسلا » هیلع  مساق   » دایرف يادـنلب  هب  یمغ  عادو ؛ ماـگنه 
« ابِْرا ابِْرا   » هژاو يارب  تسرد  ییانعم  لابند  هب  اه  همان  تغل  رد  نم  دـش و  ریثکت  اه  هزین  اهریت و  مرحمان  ِهاـگن  رد  شزیگنا  لد  ریوصت 

! متشگ یم 

.هبعش هس  ریت  گنرش  هب  دسر  هچ  تشادن  ار  میسن  ياکنخ  شزاون  بات  یتح ، هک  هاگ  نآ  رغصا ،» یلع   » هرجنح ياکُزان  هب  یمغ 

لد ِیگریت  رب  تساخرب و  خـیرات  یمخز  يولگ  زا  اه ، همیخ  تیمولظم  دایرف  هک  یهاگماش  ناـمه  ناـبیرغ ؛» ماـش   » تعـسو هب  یمغ 
یم يراج  نامـسآ  ناگدید  کشرـس  شیاه ، هرطاخ  رورم  زا  هک  یمغ  نامیتی ،»  » لد ِیکاندرد  هب  یمغ  .تشاذگ  هحـص  نانمـشد ،

.دریگ یم  رس  زا  هیثرم  زاب  دوش و 

مالـسلا هیلع  ماما  رجنح  زا  ار  ِهللااب  ّالإ  هوق  لوح و ال  ال   » يادـص رگید  مالـسلااهیلع  بنیز  هک  یماگنه  هیبنیز ؛» ِّلـت   » عاـفترا هب  یمغ 
عون رد  ردق  هچ  هودنا ، تیاهن  یب  نیا  غاد ، نیا  هک  هآ ! .درک  یم  مّسجت  شا ، هتـسخ  نهذ  رد  ار  ردارب »  » مّسبت نیرخآ  دینـش و  یمن 

یم دریگ ! یم  جوا  کشا ، ياه  هرطق  دورف  اـب  هارمه  دوش و  یم  زاـغآ  مالـسلا » هیلع  نیـسح  اـی   » ِنتفگ اـب  هک  یتقو  تساـبیز ! دوخ 
مک یعمـش  ییوگ  دنک ! یم  یهارمه  تروضح  زا  هدـنکآ  ياه  هظحل  يوس  نآ  ات  ار  ملد  کشا ، هنیرولب  حور  و  نیـسح » ای   » میوگ

«! عادو ات  اروشاع  بش   » زا یناشفناج ، ترسح  رد  هتخوس  متسه ؛ وت  ِینارون  كانبات و  لفحم  رد  وس 

« نیـسح ای   » زج هک  تاهیه  اّما  مدرگ ؛ یم  تمان  روخ  رد  يا  هژاو  لابند  هب  منک و  یم  رورم  ار  اه  هیثرم  مامت  تداهـش ،» اـت  عادو   » زا
دیحوت هملک  زا  دعب  تسا  یتسه  ظافلا  نیرتالاب  نیسح  ای  تسین  سوسفا  غیرد و  لحم  اج  نیا  غیرد  ارچ  ما ! هتخوماین  یکدوک  زا 

منیچ یم  هیفاق  رانک  تمان  زا  لزغ  لزغ  لزغ 

منیرسن لگ  زا  بلابل  دزاس ، یم  وت  دای  رطع  و 

مهاوخ یمن  هک  مغ ، هب  مسق  مناوارف ، ِغاد  مغر  هب 

منیشنب همزمز  نودب  تزیگنا ، لد  مان  رانک 

داد مهاوخ  وت  هار  هب  ناج  هک  دنگوس ، وت  یمان  مان  هب 

منیدنچ ِیناشف  ناج  هب  قشع ، نیا  دوش  هناهب  رگا 

اروشاع ترایز  ناوخب  دیوگ : یم  وت  قشع  دوهش 
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منیب یم  هلصاف  نودب  لد ، رد  ار  وت  روضح  نم ، و 
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هب ات  نزب ، دـنویپ  تیاه  هیثرم  غاد  اب  هشیمه  يارب  ار  ام  هتـسکش  ياه  لد  ناجالوم ! تداـی ؛ یناوارف  لـصف  دـسر ، یم  هار  زا  مه  زاـب 
.میسرب قشع »  » یعقاو موهفم 

یناهارف یناچیم  يدهم   ... / میوگ یم  نخس  هک  ادرف  زا 

 ... میوگ یم  نخس  هک  ادرف  زا 

یناهارف یناچیم  يدهم 

نارازه نتـسبآ  کشخ ، ریوک  .تسا  هدیـشک  شتآ  هب  ار  كانـشطع  نابـسا  کشخ  لای  زورما  نیمه  زا  ادرف ، زابناج  ناراوس  ریوصت 
رد ار  تارف  دننک ، زاغآ  ندیشوج  هک  ادرف  هک  تسا  نوخ  همشچ 

هک دنرب  یم  دای  زا  مگردرس  ياه  هژاو  میوگ ، یم  نخس  ادرف  زا  یتقو  .تخاس  دنهاوخ  قرغ  شیوخ 

نرق هک  نانچ  نآ  دنازوس  یم  ار  مرتفد  رو ، هلعـش  هتخیر  مه  رد  ِنتم  نیا  دنـشک و  یم  هنابز  اه  هژاو  .دننیـشنب  مه  رانک  هنوگچ  دیاب 
.ار بلق  اه  نویلیم  اه ،

، دولآ نوخ  دـننز و  یم  مخز  کشخ ، ياه  هتوب  نیرترادراخ  نوچ  دـنتلغ و  یم  منابز  يور  تاملک ، میوگ ، یم  نخـس  هک  ادرف  زا 
تساه نرق  ار  رذگهر  ياهداب  همه  هک  نانچ  نآ  دنوش ؛ یم  باترپ  اضف  رد 

.دنا هتشغآ  نوخ  هب  هک 

، شکرس بسا  اهدص  ههیـش  دنک و  یم  هکت  هکت  ما  هرجنح  رد  ارم  يادص  ریـشمش ، اهدص  کچاکچ  میوگ ، یم  نخـس  هک  ادرف  زا 
ینخس ادرف  زا  هنوگچ  سپ  .دننک  یم  لامدگل  ما  هرهچ  ربارب  رد  ار  مدایرف 

هک میوگب  زورما  زا  راذگب  .تسا  يرگید  تبیصم  دوخ  زورما ، كانـشطع  ثیدح  هچرگ  میوگب ، زورما  زا  راذگب  تفگ ؟ مناوت  یم 
، اه هسامح  نیرتراوشد  نتـسبآ  یـشمارآ  .ددرگ  یم  زاب  دیامیپ و  یم  ار  ناکچنوخ  تشد  نیا  شمارآ  بیرغ ، يروش  ِجاوما  ِمطالت 

ياپارس نینچ ، نیا  یشمارآ  يرآ ، .اه  بلق  نیرت  گنس  و  اه ، هزین  اه و  تسد  اه و  هعجاف  نیرتدیلپ  نتسبآ  اه ؛ هیثرم  نیرتزیگنا  مغ 
.تسا هدیشک  شوغآ  رد  ار  یمخز  يارحص  نیا 

.دزیر یم  شوگ  هب  نیشتآ  دولآ و  ضغب  یـشیاین  يادص  اهنت ، تسا ، هدناشن  هلعـش  هب  ار  كاخ  نهذ  هک  کچوک  هاگ  همیخ  نآ  زا 
اوجن رگیدکی  شوغآ  رد  ناوراک  یلاها  هک  یعادو  هنابیرغ  تاملک  اهنت ،

هاگن شناتسد  هب  يردارب  .دزیخ  یم  نایناوراک  هنیس  زا  هک  یسپاولد  هغدغد و  جوم  اهنت ، .دننک  یم 
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همیخ كانـشطع  نابل  هدنمرـش  تسا  یتدم  هک  دنام  یم  هریخ  یکـشم  هب  هدنامن و  رکیپ  نیا  رب  ادرف  دیاش  هک  یناتـسد  هب  دـنک ، یم 
.تسوا زا  رت  نیگمرش  اّقس  دنچ ، ره  تسا ؛ هاگ 

ادرف هک  دـشیدنا  یم  ییاهریجنز  هب  درگن و  یم  دـش ، دـنهاوخ  هکت  هکت  ادرف  هک  دوخ  باوخ  رد  كدوک  ود  هب  راب  کـشا  يرداـم 
یم لقیـص  رت  مکحم  ار  شیوخ  غیت  دـشیدنا و  یم  ردـپ  تبرغ  ییاهنت و  هب  یناوج  .دز  دـهاوخ  دـنویپ  مه  هب  ار  ناـکرتخد  ناتـسد 

نارگن هک  نآ  زا  شیب  يداماد ، هزات  .دهد 

اه و هنشد  ربارب  رد  درک  دهاوخ  رپس  هنیس  راختفا  ُرپ  هچ  ادرف  هک  دشیدنا  یم  دشاب ، شسورع 

.دنا هتفرگ  هناشن  ار -  شماما  ار -  شیومع  رکیپ  هک  يا  هنهرب  ياهریشمش 

، تسـشن دهاوخ  شیولگ  رب  ادرف  هک  يرجنخ  هشیدنا  هن  .دـشخرد  یم  يدیـشروخ  نانوچ  هک  تسه  مه  يدرم  اّما ، نایم ، نیا  رد  و 
.دنشک یم  ار  شراظتنا  هک  نیگآرهز  ياهریت  هشیدنا  هن  دراد و 

هکت هکت  رکیپ  كانشطع و  نابل  ناریسا و  ناوراک  ردارب و  هدیرب  ناتسد  هغدغد  هچرگا  هک  يدرم 

دهاوخ ماجنا  هب  هنوگچ  ار  شگرزب  تلاسر  هک  دشیدنا  یم  نیا  هب  اّما  دهد ؛ یم  شرازآ  شنارای ،

رب هچرگ  دوشگ ، دهاوخ  رَپ  لاب ، نینوخ  ششوغآ ، رد  هک  ههام  شش  كدوک  ریوصت  هک  يدرم  دناسر ؟

همه نیا  نایم  زا  شّدج ، ّتنس  نید و  هک  تسا  نیا  سپاولد  هظحل  ره  اّما  تسا ؛ ینارگ  تبیصم  وا 

؟ دیسر دهاوخ  وا  زا  دعب  ياه  نرق  تسد  هب  هنوگچ  هدنرد  گرگ  راتفک و 

دنهاوخ یخـساپ  هچ  تسین ، رود  هک  يزور  رد  دـنا ؛ هتـسارآ  فـص  وا  ربارب  رد  هک  یناـمیخژد  نآ  همه  یّتـح  ِنارگن  .تسا  نارگن 
.دنا هدیرفآ  شیوخ  تّورمان  تسد  هب  هک  يا  هعجاف  يارب  تشاد 

دنهاوخ وا  زورما  هشیدـنا  هب  زگره  ایآ  و  تفای ؟ دـنهاوخ  رد  ار  وا  تلاـسر  تقیقح  اـیآ  وا  زا  سپ  ناـمدرم  هک  دنـشیدنا  یم  نیا  هب 
.تسناد دنهاوخ  ار  یگزات  مسر  هار و  و  دیشیدنا ؟

یناخ میرک  هزمح   / ...اروشاع

...اروشاع

یناخ میرک  هزمح 

.تسا دیحوت  يابیز  یّلجت  قشع و  نادواج  هسامح  ّتیمدآ و  تایح  هرابود  دلوت  اروشاع ،
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ثداوح و ناروک  رد  حور  ِتردق  شیامن  اروشاع ، .تسا  ناسنا  تناما  يادا  جوا  هطقن  اروشاع ،
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هّللا یلا  کلاس  ره  هک  تسا  یهاگشناد  و  نوخ ، راثیا و  یناوغرا  ياه  لخن  تداهـش و  خرـس  ياهْورَـس  اب  تسا  یناتـسلگ  اروشاع ،
.دنیبب ار  نآ  دیاب 

.تسا مه  زا  تملظ  رون و  هدننک  ادج  و  ادخ ، دای  یّلجت  ناسنا ، حور  هنادواج  توارط  اروشاع ،

نآ ات  هک  داتفا  رد  نورق  راصعا و  دـنلب  ياه  هلق  رد  یکاوژپ  تساخرب ، اروشاـع  يولگ  زا  نوخ  خرـس  داـیرف  هک  ناـمز  نآ  زا  يرآ !
.دش هنادواج  تداهش  راثیا و  ناقشاع  نازوس  هنیس  رد  دنکفا و  نینط  ّتیدبا  زرم  يوس 

.تساهالب نافوت  رد  شمارآ  هناشن 

.تسا اه  ناسنا  يور  ارف  تفرعم ، ِنازورف  لعشم  تسا ، هنئمطم  سوفن  نانیمطا  شمارآ و  هاگ  یلجت  اروشاع ،

.تسا هتخاس  یّلجتم  دوخ  رد  شا  یقیقح  داعبا  اب  ار  یناسنا  میهافم  یمامت  هک  تسا  يا  هنیآ  اروشاع ،

.دزاس یم  اوسر  ار  نادیلپ  دشک و  یم  اه  یتشز  همه  هرهچ  زا  هدرپ  هک  تسا  يزیخاتسر  اروشاع ،

ینوطالقس میرم  / گرم نوعاط  زا  یمنهج 

گرم نوعاط  زا  یمنهج 

ینوطالقس میرم 

دنز یم  قرب  نادرم  هدنّرد  ياه  ندناد 

تسا فورعم  ناشتنایخ  هک  ینادرم 

زینک ناگدنب 

.بازحا فیثک  ياه  هدنام  سپ 

یلهاج بارعا  ناگداون 

هنسرگ ياه  خلم  نانوچ 

دنتفا یم  ارحص  ناج  هب 

دبات یم  میقتسم  باتفآ ،
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دنا هدش  ناراب  نتسبآ  قافن  ياهربا 

دناشوپ یم  ار  نیمز  ریت ، ِناراب 

تسا هنسرگ  ياهرجنخ  هضبق  رد  گرم 

دنا یگنشت  ماک  رد  اه  همیخ 

دنکش یم  ورف  یشکرس  راوید 

نادرگرس جیگ و  نیمز 

شیوخ رد 

دنا هدمآ  گرم  لابقتسا  هب  ناکدوک 

دنناوخ یم  هعقاو  زامن  نانز 

دنیاشگ یم  کلپ  اه  هزین  ریز  اه  مشچ 

تارف

دزیر یم  رس  رب  ازع  كاخ 

دنصقر یم  اهریشمش  شزو  اب  اه  هراوهگ 

كانزوس هنشت و  نابایب 

دهد یم  ناراب  یمخز  ياه  هسوب  معط 

دتسیا یم  نادیم  طسو  رد  اهنت ،

رازاب هتفشآ  نیا  ینیگنس  ریز 

دراد یم  رب  ار  شیوخ  تبرغ  مهس 

درشف یم  شوغآ  رد  نیمز  ار  شنت  ياه  هراپ 

ناراوس بسا  مس  يادص 
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دزاون یم  ار  شناج  شوگ 

دراد یم  رب  ار  شا  هفیطق  يدرم 

درب یم  هناخ  هب  ار  شهالک  يرگید 

ددزد یم  ار  شیاه  شفک  رگید  نآ  و 

ار شرتشگنا  رگید  يدرم 
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ار شریشمش  یکی  نآ  و 

دنرب یم  جارات  هب  ار  شرس 

زییاپ رد  ناتخرد  جارات  نانوچ 

دناوخ یم  بل  ریز  نامسآ ؛ زا  رتدنلب  رس ،

دبات یم  باتفآ  زا  رت  هتفیش  رس ،

هاگان

تفرگ ارف  ار  اه  همیخ  شتآ ، ... 

دنتخات اه  ندب  رب  هدرک ، مر  نابسا 

دنداد رس  هیرگ  زاوآ  همیسارس ، نانز 

كرابم ياهرس 

هفوک ياه  هچوک  رد 

مرش یب  لیابق  نایم  رد 

دندش هدنادرگ 

دنتفرگ یناگدژم  نادرم 

دش رادازع  نانز  ِنویش  رد  قرغ  مشاه ، ینب  ياه  هناخ 

نانز

یناه ما 

ءامسا

هلمر

بنیز
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دنتسیرگ رادغاد  هداهن ، ناوناز  رب  رس 

دز وناز  نوریج »  » ياه هپت  رب  دیشروخ 

دندش قشمد  دراو  هلهله ، نایم  رد  اهرس ؛
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كاچ نابیرگ  دیشروخ 

دیتلغ شیوخ  رد 

تساخرب هیما  ینب  دنلب  ياه  خاک  زا  دود 

تخیسگ مه  زا  ربص  ياه  هتشر 

تسشن ازع  هب  نامسآ 

دیراب رهش  رس  رب  گرم  ناراب 

تفرگ موش  گنر  هچراپکی  رهش ،

دش گرم  نوعاط  زا  یمنهج  رهش ،

.تشگ ناریو  هیما ، ینب  رصق  ياه  هدنخ  شرغ  ریز  رهش ،

...درک عولط  نوخ  قالتاب  زا  مارآ  مارآ  دیشروخ  و  ... 

ینوطالقس میرم  / اه هراتس  نویش  يادص  اب 

اه هراتس  نویش  يادص  اب 

ینوطالقس میرم 

...دیراذگب عمش 

...دیریزوایب سوناف 

تسا نابیرغ  ماش  بش  بشما 

متس هایس  بش 

دینک نشور  ار  ناتاه  لعشم 

دنرادن یغارچ  هاگ  همیخ  نانز  بشما 

دنهانپ رس  یب  بآ ، ناکدوک  بشما 
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تسا ناهج  یمیتی  بش  بشما 

دزوس یم  بت  زا  ارحص 

دزیرب ورف  دهاوخ  یم  نامسآ 

ص:154

هرامش 58 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 294زکرم  هحفص 232 

http://www.ghaemiyeh.com


تساه يردب  رد  ماش  بش 

تسا جنر  ماش  بش 

تسا ریجنز  ماش  بش 

تسا هدنّرب  ياهراخ  غاد و  ياه  لمر  ماش  بش 

تسا ریشمش  هنایزات و  ماش  بش 

؟ دیونش یمن  ار  اه  هراتس  نویش  يادص 

؟ دیونش یمن  ار  اهرتش  سرج  يادص 

؟ دیونش یمن  ار  اه  بسا  ههیش  يادص 

دنور یم  ماش  هب  ناریسا  ناوراک 

دیآ یم  ورف  هلفاق  شود  رب  مغ  هنایزات 

تسا مغ  زا  هتخادگ  اه  نابایب  ِیناشیپ 

تسا هدناشوپ  ار  ناوراک  نت  مخز ،

تسا هتفر  ورف  تُهب  رد  ماش ،

تسا هتسکش  ار  اه  هچوک  رورغ  ریجنز ، همهمه و  يادص 

دنرادن نداتسیا  يان  اهراوید 

ناکدوک ناماد  رب  هتخادنا  گنچ  دیلپ ، ياه  هرجنپ 

بنیز راب  نوخ  نامشچ  رب  هتخادنا  گنچ 

هلفاق یمخز  هرهچ  رب  هتخادنا  گنچ 

ناوراک دوبک  ناوزاب  رب  هتخادنا  گنچ 

دینک نشور  سوناف 
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!! دیراذگب عمش 

تسا قشمد  ياه  هچوک  یمیتی  بش  بشما 

.تسالبرک ناوراک  یمیتی  بش 
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مادقا ینارماک  دمحم  / ...دوب بورغ 

اه همیخ  يور  هرارش  دز  همیخ  دوب و  بورغ 

اه همیخ  يوجو  تسج  هب  شطعاب  هلعش  دیود 

تشاد هیرگ  ياوه  رس  هب  نامسآ  دوب و  بورغ 

اه همیخ  يوس  هب  رظن  هثداح ، مشچ  تشاد  وچ 

كانزوس منرت  تخورفا و  یم  ار  هدـیتلغ  نوخ  رد  قشاع  رتوبک  ود  داـتفه و  ناـج  رگخا  یهاگنابـش ، رو  هلعـش  میـسن  دوب و  بورغ 
یم ترارش  ياه  هلعش  رد  زونه  اه  همیخ  دوب و  تمادن  هب  زونه  باتفآ  مشچ  .دنکارپ  یم  تشد ، شوغآ  رد  ار  هدش  رپرپ  ياهزاورپ 

يا هلال  هثداح ، فرط  ره  زا  .تخوس 

مطالت دـهم  نیمز  درک و  یم  نیمز  راثن  ار  شیوخ  ياه  هسوب  ناـمز ، .دوب  هدـیتلغ  نوخ  هب  يرفولین  هاـگن ، يوس  ره  زا  .دوب  هدـییور 
.تارف هیاسمه  شطع  دوب و  زییاپ  راوجمه  راهب ، دوب ؛ يراج  بنیز  دنلب  هاگن  رد  نیسح ، لالز  نامرآ  .درک  یم  یبات  یب  دوب و 

یم یباتفآ  ار  شیوخ  هدز ، رس  اه ، هراتس  .دبایب  ار  راوخریش  یلفط  هدش ، رپرپ  تفاطل  ات  دیخرچ ، یم  دیخرچ و  یم  نیمز  دید  هیواز 
.هدیچوک اه  بل  زا  همه  اهدنخبل  و  دندوب ، هدیشوپ  هایس  همه  اه  هژاو  .دنرابب  اه ، هثداح  نیرت  خرس  يازع  رد  ات  دندرک 

راثن قشع ، هک  ار  يا  هظحل  دبایب ، ار  هدش  هدیشک  نوخ  كاخ و  هب  هظحل  نیرت  يونعم  ات  دیخرچ  یم  دیخرچ و  یم  نیمز  دید  هیواز 
هدرک تسود  رذن  قشع ، هک  ار  يا  هظحل  دوب ، هدرک  نتشاد  تسود 

.دوب هدش  وا  نت ، همه  دوب و  هدرک  شومارف  ار  دوخ  قشع  هک  ار  يا  هظحل  دوب ،

نیرت بات  یب  هب  لدبم  هک  یتوکس  دنکفا ، یم  هیاس  تشد  رساترس  رب  زبس  یتوکـس  دمآ و  یمن  نورب  اه  هظحل  گنت  هنیـس  زا  سفن 
دوب و هدیکـشخ  نیـسح  نابل  رب  خرـس  يدایرف  .تسا  هتفهن  شیوخ  رد  ار  شتآ  زا  يراشبآ  هک  یتوکـس  دش ، دهاوخ  ینافوت  ضغب 

.بات یب  دوب و  رامیب  هک  یهاگن  دز ، یم  مقر  وا  مان  هب  ار  اروش  رصع  هک  یهاگن  دیواک ، یم  ار  قفا  يوس  نآ  زبس ، یهاگن 
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.دبایب ار  نیدباعلا  نیز  راد  بت  ياه  همزمز  ات  دیخرچ  یم  دیخرچ و  یم  نیمز  دید  هیواز 

البرک دوـب و  بورغ  .دزیرب  ناـیماش  یلاـشوپ  ياـه  هناـش  هب  دـنک و  بآ  ار  اـهریجنز  لـغ و  تسیاـب  یم  هک  يراد  بت  ياـه  همزمز 
.دوب هتفرگ  شوغآ  رد  ار  خیرات  هظحل  نیرت  نیگمهس 

دیسر یم  شوگ  هب  ییاهر  زبس  ِدورس  گنر ، خرس  ياه  هدیپس  ِيولگ  زا  دوب و  بورغ 

شتآ زا  راشرس  دندوب و  شیوخ  زا  یلاخ  اه ، همیخ  دوب و  بورغ 

هک یباتفآ  دنک ؛ لگ  دـنخبل ، مخز و  زا  یناهگان  رد  تسیاب  یم  هک  یباتفآ  دـش ، یم  متخ  باتفآ  هب  اه  هزین  مامت  هاگن  دوب و  بورغ 
.دنک رّونم  دوخ  هاگن  اب  ار  هیقر  کیرات  ياه  بش  دنک و  عولط  تسیاب  یم 

يدمحا ناخ  دوواد   / تسا نکاس  لاح  نامز 

تسا نکاس  لاح  نامز 

يدمحا ناخ  دوواد 

.ما هدش  مگ  نآ  رد  دوخ  هک  یماهبا  رد  وت ؛ يوجو  تسج  هب  مدرگ ، یم  شیوخ  نوماریپ  نم  »(1) و  تسا نکاس  لاح  نامز  »

.دنوش یم  هل  اپ  ریز  راگنا  میاه  هناش  موش و  یم  جیگ  منام ، یم  مسر ، یم  هک  وت  مان  هب  هشیمه 

رید هک  منک  یم  وجو  تسج  ار  يزار  وت  مان  رد  مرب و  یم  هاـنپ  توکـس  هب  .نم  رد  تسا ، هدـش  هداز  نونکا  درد  دـیآ ، یم  مرظن  هب 
« اروشاع ٍموی  لک  البرک و  ٍضرا  لک  « ؛ تسا هدرک  نکاس  ار  نامز  هک  تسا  یلاس 

دراذگ و یم  میاه  هناش  رب  رـس  دولآ ، ضغب  دیرگ و  یم  دچیپ ، یم  نم  رد  داب  .موش  یم  مدق  مه  داب  اب  هفوک  ات  مور و  یم  البرک  هب 
دوخ اب  ار  نامز  هک  تسا  یهاگ  رید  »(2) و  هّللادبَع ابا  ای  کمویک  َموی  ال  « ؛ میظع تسا و  هاکناج  هک  یتبرغ  زا  دنز  یم  فرح  وت  زا 

زور ره  دروآ ؛ یم  ایند  هب  دوخ  اب  زور  ره  تسا و  هدرب 

رد قرغ  مدـید ، هدـش  مگ  ار  هفوک  مدرگ -  یم  رب  البرک  هب  .دـسرب  كاردا  هب  یلد  دـنیبب و  يا  هدـید  هک  ناکم  ره  و  تعاـس ، ره  و 
.هدش نیرفن  هایس و  تسا ؛ هدنک  خیرات  قمع  رد  ار  شیاه  هلاچ  دوخ  هک  یتسین 
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...منک يرواد  متسیاب و  نامز  طخ  يوس  نیا  هنوگ ، نیا  مناوت  یم  متسین و  نایفوک  زا  هک  مداش  هچ  نم  (و 

( مهد تا  يرای  وت  رصان  نم  له  دایرف  اب  هفوک و  رد  ای  مدوب  البرک  رد  شاک   » منک وزرآ  منک و  نیرفن 

امـش دوخ  تسد  اب   - » تسا نکاس  لاح  نامز  هک  دنیـشن -  یم  خیرات  شوگ  رد  درذـگ و  یم  نامز  لنوت  زا  مدایرف  منز ، یم  دایرف 
امـش هن  رگم  .دیا  هدـینازوس  يدـبا  نیرفن  شتآ  رد  ار  ناتحور  هنوگچ  دوخ  تسد  اب  .دـیدمآ  رب  ناتناج  كاله  هب  هنوگچ  .نایفوک 
« ...دیتسبرمک هب  راکنا  ریشمش  دعب  دیداد و  يرای  هدعو  دیدرک و  توعد  .دیدرک  توعد  دیتشون و  همان  دیتسب و  دهع  هک  دیدوب 

راک لـمع  هب  دـهد ) یم  ار  مباوج  هک  تسا  نم  دوخ  داـیرف  ییوگ   ) دـیآ یم  دورف  نم  رد  دـنک و  یم  هناـمک  دزیخ ، یم  رب  يداـیرف 
مدرک و یم  نینچ  مدوب  نم  رگا  هک  مزیخ  یم  رب  راکنا  هب  ما  هدینشن  ًالـصا  ار  ادص  هک  راگنا  نم  ...تسین و  یناد  نخـس  هب  ...دیآرب 

.دوش راچد  دیدرت  هب  دشاب و  هنایم  رد  وگ  نخس  نآرق  .دوش  مگ  یکیرات  رد  دنیبب و  یمدآ  ار  دیشروخ  .دش  یم  نانچ 

؟ ندـنام ای  نتفر  منک ، هچ  دـیاب  نم  ...تسا  هدـناشک  بوشآ  هب  ار  مناج  هک  يدـیدرت  نادرگرـس و  مرارق و  یب  .متـسه  هفوک  رد  ... 
شیر تیرثـکا  دروآ و  یم  یناـمناخ  یب  دـنزرف و  نز و  تراـسا  یمدآ و  زا  دـهاوخ  یم  ناـج  تسا ؛ نارگ  هک  یتـقیقح  هـب  نـتفر 
دـشاب هتـشادن  تعفنم  رگا  مه  دیـشروخ   » ...دـنا هتـساخ  رب  راـکنا  هب  ار  دیـشروخ  دـنناوخ و  یم  یبـلط  تحلـصم  ار  وت  هک  يدـیپس 

«. یمدآ رب  هن  دشاب  یمدآ  اب  هک  دراد  تلزنم  ینامز  ات  دیشروخ  ًالصا  .تسین  دیشروخ 

یم دوخ  هب  ارم  تسا  یکیدزن  نیمه  رد  هک  يرون  ...و  اه  هسوسو  اـه و  ماـیپ  ماـحدزا  رد  قلعم  لدود  هدز و  تهب  .موش  یم  تخرک 
ات زورما  زا  تسا و  نکاس  لاـح  ناـمز  هک  ارچ  ما ؛ هفوک  رد  نم  و  ینارگ -  ناـحتما  هچ  .یتخـس  شنیزگ  هچ  ایادـخ  ياو  ...دـناوخ 

کی تسا  هلصاف  یشومارف  کی  اهنت  زورید 

! نیمه طقف  زیرگ ؛

نم نآ  زا  هن ! ...خـیرات  زا  هّکت  نیا  هشوگ ، نیا  لاح ،  » هک ناـمز  خرچ  يوس  هب  مرب  یم  ماـمتلا  تسد  مروآ و  یم  هاـنپ  یـشومارف  هب 
 . ...موش يرواد  دیاب  رگید  يا  هظحل  رد  میاهوس و  نآ  نکاس  نم  .تسین 

مسرت یم  نامز  ینحنم  رد  مدایرف  ساکعنا  زا  زونه  .تسا  هتسش  ار  ما  نت  قرع ، ...میآ  یم  دوخ  هب 
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بسا زاجح و  رد  وت  اب  .هفوک  رد  وت  اب  البرک ، رد  وت  اب  ...مدوب  وت  اب  شاک   » منک وزرآ  هک  نیا  زا  و 

هک تسا  نیا  دیاش  امراک  خرس /  لگ  زار  ییاسانش  تسین  ام  راک   » میوگ یم  دوخ  اب   (1)« مدرک یم  تداهش  خرس  تمس  هب  ار  هدارا 
(2)« میشاب روانش  خرس  لگ  نوسفا  رد 

زا دـنام  یم  هـچ  نـم ؟ زا  دـنام  یم  هـچ  ...دـسرب  ارف  ناـحتما  زور  رگا  ياو  هـک  ما  یلاـشوپ  ياـهاعدا  هـب  مدـنخ و  یم  مدوـخ  هـب  و 
تشذگ و نامز  هک  نیا  زا  نئمطم  شوخ و  لد  مدرکن و  رکف  رگید  ییالبرک  رد  ناش  ندـش  هدروآرب  هب  تقو  چـیه  هک  ییاهوزرآ 

.منک یم  همزمز  دوخ  اب  راو  یطوط  مهد و  یم  بیرف  ار  مدوخ  دنام » هعقاو  زا  یّسح  اهنت 

«. مدوب وت  اب  شاک  يا  هفوک و  رد  البرک ، رد  مدوب  وت  اب  شاک  يا  »

 - تسا هدش  هلاچم  نادجو  هداس  يرواد  يور  شیپ  هک  يدوخ  منز -  یم  بیهن  مدوخ  هب 

!؟ یکات یبیرف  دوخ  .کچوک  صلاخان و  هنوگ  نیا  ...دوب  هنوگ  نیا  دیاب  یک  ات  یک ، ات  هک 

.دـشاب وا  مان  هتـسیاش  هک  یلد  تخاـس  هنوگ  رگید  ییاـنب  درک و  ناریو  ار  هیاـپ  ژک  هناریو  نیا  تشادرب و  يا  هشیت  .تساـخرب  دـیاب 
.دشاب ندش  ییالبرک  هدامآ  هظحل  ره  هک  یناج  دنکن و  هدنسب  رذگدوز  یّسح  هب  اهنت  هک  یحور 

.البرک نیسح  .یقیقح  نیسح  .دنام  یم  هدنز  نیسح  هک  تسا  ناسنا  نیا  اب  و 

! ندشن هدروآرب  زا  نئمطم  ياهوزرآ  اب  هن 

یقالطا اضر  یلع  / نیمز تشونرس 

نیمز تشونرس 

یقالطا اضر  یلع 

گرزب کـچوک و  ياهدیـشروخ  .داد  یم  رـس  ینرـصنی » ٍرـصان  نـم  لـه   » داـیرف اـمیپ ، شرع  بـسا  رب  راوـس  نـیمز ، تشونرــس  و 
.داد یم  تراشب  دیشروخ  شزاون  هب  ار  میسن  یّمنرت ، هب  ناشیاه  لاب  ناگتشرف  هدرک و  هطاحا  ار  شنوماریپ 
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يا هرابود  داعیم  حیسم ، و  اروشاع ، زور  زور ، و  تسالبرک ، هعقاو  هعقاو ، و  تسا ، نیسح  وا  و 

.بیلص زارف  رب  دراد 

هتخادگ و بت  ترارح  رد  اه  همیخ  دوش ، یم  ریخبت  رتوبک  هرجنح  رد  بآ  دنک و  یم  رارق  یب  ار  نابـسا  هک  غاد  ناتـسآ  هیداب  نیمز 
گرزب يوناب  هنشت ، ناکدوک  ناما ، یب  بت  هدولآ  هم  اه  همشچ 

ات ار  رادملع  كدوک ، شطعلا  يادص  .شیاین  شوغآ  رد  قشع  راگدنوادخ  بات و  یب  رادملع  نارگن ،

رب يرجنخ  یکـشم ، رب  يریت  .دـتفا  یم  قاّفتا  زاغآ  رد  ارجام ، نایاپ  و  دـنک ، یم  هتوتیب  کشم  رد  رارق  یب  بآ  درب و  یم  طـش  ياـپ 
درم ات  دنتفا  یم  كاخ  هب  هک  ییاه  تسد  يا و  هنیس  رد  يا  هزین  ییولگ ،

.دشاب رت  ینامسآ 

.دراب یم  نیمز  رب  ماما  کشا  دنز و  یم  کتش  نامسآ ، رب  نوخ  دفاکش ، یم  ار  رادرس  ههام  شش  كدوک  يولگ  هثداح ، یخلت 

دربن نمیرها ، ورگ  رد  بآ  .رارق  یب  نامـسآ  يانهپ  رب  گرزب  هراتـس  رارق ، یب  ناگدنبنج  تسا ، هدیود  ارحـص  رد  تمایق  زور  لوه 
.تشونرس هماگنه  هماگنه ، یهابت ، رون و  لادج  یهایس ، يدیپس و 

یم رـس  كالفا  هب  هک  یمایق  یهانتیال و  ییاه  ناسنا  دـنبلط ، یم  قارف  مسج ، زا  هک  ییاهرـس  دـننک ، یم  عولط  هزین  رب  هک  ینارفولین 
و دزاس ، یم  رت  میظع  میظع و  هرامه  ار  وا  نامز ، تشذگ  دشک و 

لطاب رب  قح  حتف  حتف ، نیا  و  ریشمش ، رب  زوریپ  نوخ  دروخ ، یم  مقر  نینچ  نیا  ّتیرشب  تشونرس 

 . ...تسا

مادقا ینارماک  دمحم  !/ شاب هدنرپ  هراومه 

ریمب جوف  رد  جوف  هراتس  لیخ  اب 

ریمب جوم  منرت  اب  نک و  نایغط 

نیسح ماغیپ  هزین  يور  هب  تسا  نیا 

ریمب جوا  رد  شاب و  هدنرپ  هراومه 
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مادقا ینارماک  دمحم  / ...ادص ارم  ینک  هک  نآ  یب 

میآ یم  اهر  لاب و  کبس  دازآ و 

میآ یم  ادص  ارم  ینک  هک  نآ  یب 

کشا نوچ  دشابن  رگا  اج  هلفاق  رد 

! میآ یم  رب  البرک  هنهرب ، ياپ  اب 

مادقا ینارماک  دمحم 

مادقا ینارماک  دمحم  / نآرق يراق ،

نابایب رد  نت  نامسآ  رد  شرس 

نازوس غاد و  ِباتفآ  ریز  هب 

لیربج دید  لوا  راب  يارب 

نآرق تسا ، يراق  ین ، بوچ  يور  هب 

مادقا ینارماک  دمحم 

مادقا ینارماک  دمحم  / باتهم

باتهم دور ، شیاپ  ریز  زا  تشذگ 

باتهم دومیپ  ار  هریخ  یهاگن 

بش نآ  هزین  يور  دندید  همه 

باتهم دوب  نوخ  لماک  صرق  هک 

مادقا ینارماک  دمحم 
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...هاگ هلتق  ات  هاگ  همیخ  زا 

ینوطالقس میرم  / حانجلاوذ اب  زاوآ  مه 

؟ تشاد ربخ  وت  ياه  مشچ  زا  یسک  هچ 

؟ وت یپ  رد  یپ  ياه  ههیش  رد  تساپرب  یبوشآ  هچ  تسناد  یم  یسک  هچ 

وت ياه  مخز  زا  هدرک  زابرس  یشتآ  هچ  تسناد  یم  یسک  هچ 

دنتفرگ هدیدان  ار  وت  اهریشمش 

دندز شتآ  ار  تلد  اه  هنایز  ات 

دوب يدرس  زور 

دوب يا  هدرم  لد  زور 

ار وت  ياه  مخز  دیمهفن  سک  چیه 

یتفر تبیصم  ناراب  ریز 

دز هربنچ  وت  یکیدزن  رد  گرم 

دیشاپ مه  زا  هلفاق  هنوگچ  هک  يدید  تذفان  ياه  مشچ  اب  وت 

دندش لامدگل  هنهرب و  اه  نت  هنوگچ  يدید  وت 

دش هدیهل  اه  مشچ  هنوگچ  يدید  وت 

تساخرب هیبنیز  ّلت  زا  نویش  هنوگچ  يدید  وت 
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درک ینامرفان  بآ  هنوگچ  يدید  وت 

دش هدیبوک  مهرد  ناهج  هنوگچ  يدید  وت 

.دیود نامز  نایرش  رد  ادخ  نوخ  يدید  تدوخ  ياه  مشچ  اب  يدید ؛ وت 

دمآ رد  وناز  هب  گرم  هنوگچ  يدید  وت 

دیچیپ ادخ  نوخ  رطعم  يوب 

دنتشارفا تماق  دنلبرس ، اهرس ، يدید  وت 

یتفر هزین  نوخ و  ناراب  ریز  وت 

همقلع ياه  هیرگ  نوخ  زا  يدش  سیخ 

لادوگ ياه  هیرگ  زا  يدش  سیخ 

یتشگرب بیرغ 

محر یب  ياه  نامک  ِدنت  ناراب  ریز 

تسشن ورف  بورغ  رابغ 

هک ینابایب  رد  يداتسیا  نادرگرس  وت  و 

دوب تلباقم  لادوگ  وس  کی 

ریجنز رد  ناوراک  وس  کی 

هراپ هراپ  ياه  ندب  وس  کی 

تارف وس  کی 

دوب هدش  رتسکاخ  هک  یهاگ  همیخ  وس  کی 

مادقا ینارماک  دمحم   / حانجلاوذ هتسخ  نامشچ 

حانجلاوذ هتسخ  نامشچ 
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مادقا ینارماک  دمحم 

.دتسیا یم  همیخ  لها  یبات  یب  یلاوح  رد  دوش و  یم  رت  کیدزن  کیدزن و  حانجلاوذ 

.دراد فرگش  فرژ و  يا  هثداح  زا  تیاکح  شبرطضم  مشچ  تسا و  نوخ  قرغ  شزیخ ، نافوت  لای 

.نیمز ضغب  رد  هتفر  ورف  شیاه  ماگ  یبات  یب  تسا و  نیشتآ  شا  ههیش 

ص:163

هرامش 58 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 294زکرم  هحفص 243 

http://www.ghaemiyeh.com


رـس تأرج  هن  دراد و  نتـشادرب  ماـگ  ناوت  هن  .زوس  ناـج  تسا  یتیاـکح  شا  يرارق  یب  زیگناروـش و  تسا  يا  هماـن  يوار  شهاـگن 
راهم ار  هیقر  لد  شتآ  دهاوخ  یم  شبیکشان  ياه  کشا  اب  .نتشارفارب 

ِیبات یب  ات  دبوکب  نیمز  هب  رس  دهاوخ  یم  .دشک  یم  شا  یناراب  رواب  يور  هب  هدرپ  نوخ ، اّما  دنک ،

.ددنب شقن  نیمز  هدروخ  كرت  یناشیپ  رب  درس ، یقرع  نوچ  مرش ، زا  دنک و  شکورف  شیاه  مشچ 

هاش نآ  جارعم  فرفر  هگان  هب 

هاگرخ يوس  دش  نوگن  نیزاب  هک 

نایرگ دید ، نوخ  زا  رپ  شلاب  رپ و 

ناکیپ جامآ  ششک ، قشاع  نت 

ربمیپ تخد  دز  هحیص  شیور  هب 

رشحم زور  راوسهش  دش  نوچ  هک 

؟ شلاح تسا  نوچ  شا ، يدنکفا  اجک 

شلاگسدب مصخ  درک  وا  اب  هچ 

هتسخ ياه  مشچ  رد  ار  یکیرات  ینیگنس  حانجلاوذ ، هک  دوب  هدوشگن  نخس  هب  نابز  بنیز  زونه 

.درک ساسحا  شناشیرپ  لای  رد  ار  نوخ  ياکنخ  و 

نوخ هب  لای  اب  حانجلاوذ  هک  دندوب  هتخود  حانجلاوذ  نامشچ  هب  مشچ  مرح ، ناکدوک  زونه 

.تساخرب نامسآ  هب  ادمحماو »  » دایرف داتفا و  نیمز  هب  سیخ  ییاه  مشچ  هتسشن و 

مادقا ینارماک  دمحم  / مالسلا هیلع  نیسح  یباتفآ  روضح 

مالسلا هیلع  نیسح  یباتفآ  روضح 

مادقا ینارماک  دمحم 

ياه هفوکـش  زا  راشرـس  یناشفـشتآ  نانوچ  اـه  همیخ  دوب و  بورغ  .دوب  هدز  همیخ  تشد  نماد  رب  خرـس  ییاـه  هظحل  دوب و  بورغ 
قریب دوب و  بورغ  .دـندرک  یم  شیوـخ  فرگـش  فرژ و  ییانـشور  رد  قرغ  ار  ـالبرک  شوـپ  هایـس  ِنامـسآ  دـنتخوس ، یم  شتآ ،
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قرغ اه ، هظحل  دنت  يوپاکت  رد  هتسب -  نابز  ياه  مخز  نیا  ناکدوک -  دمآ و  یم  رد  زازتها  هب  اهداب  ماب  يادنلب  رب  نیسح ، روآراهب 
.دندوب بارطضا  تریح و 

مطالت دوب و  بورغ  .رغصا  یلع  هدرمژپ  ياه  مخز  ِبات  یب  رارق و  یب  دوب و  مالسلا  هیلع  نیـسح  ياهریبکت  رب  اه ، همیخ  مشچ  زونه 
نیا خیرات ، دوب و  هتفرگ  ولهپ  تارف  هنارک  رد  نیسح ، نالفط  يانمت 

.درک یم  هراظن  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  یهانتمان  هاگن  شیوخ ، فوخ  هقرخ  رد  هتفخ  نیرت  هدنز 

روضح هاگلتق و  کیرات  ییاهنت  .دوب  هدش  هرـسکی  نیـسح  راک  .دـندش  یم  رت  کیدزن  کیدزن و  باهتلا  هب  هظحل  هب  هظحل  اه  همیخ 
رد تخاب و  یم  گنر  نیسح  یباتفآ 

قشع يازفا  نونج  ترارح 
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گنهآ نایفوک  .دنناشنب  تارف  هاگن  رد  هلعـش  هلعـش  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يزارفارـس  هک  دوب  اه  همیخ  تبون  کنیا  .تخادـگ  یم 
نایصع و تراغ و  هک  .دنتخیر  همیخ  هدیکشخ  تفاطل  رب  راو  قالش  ار  شیوخ  نیشتآ  ههیش  نانزهار ، نانوچ  دندرک و  نیسح  مایخ 

.ترارش لزنم  نیرخآ  تسا و  يدرمان  طرش  نیلوا  نایغط ،

تورمان هورگ  نآ  تسد  هب  »

توبن ثاریم  تفر  امغی  هب 

هاش هگرخ  رد  دب  هک  يزیچ  نآ  ره 

هارمگ موق  نآ  فک  ردنا  داتف 

ار هگ  همیخ  نآ  همه  شتآ  دندز 

ار هَم  رهم و  شدود  دینازوس  هک 

مناوتان مه  نیا  ریرحت  زا  نم 

« مناج هب  شتآ  هدز  شریوصت  هک 

دوب و هتفر  داب  رب  اه  همیخ  رتسکاخ  دوب و  بورغ  يرآ ! ...اه  همیخ  دوب و  بورغ  .تسیرگ  یم  نوخ  هزین  هزین  نامسآ ، دوب و  بورغ 
.دیتلغ یم  نوخ  هب  هاگ  هلتق  يدوگ  رد  مالسلا ، هیلع  نیسح  مشچ  هشوگ  زا  کشا  هرطق  نیرخآ 

هب ناکدوک  هاگن  یلالز  دوب و  هدیسر  دوح  ّدح  نیرخآ  هب  رمش ، نامشچ  يروش  دوب و  بورغ 

.تارف جاوم  ّدم  نیرتالاب 

ياه هظحل  قمع  زا  هتساخرب  یهآ  زج  دوب ، هدنامن  اج  هب  اه  همیخ  زا  يرثا  چیه  دوب و  بورغ 

هداهن هیقر  مطالتم  زیگناروش و  ياه  کشا  نماد  رب  رس  تارف ، لالز  همزمز  دوب و  بورغ  .هتخوس 

مامت هب  رارق  یب  بات و  یب  شیوخ ، هداهن  نابایب  هب  رس  ِلد  ياه  هراپ  يوجتسج  رد  بنیز  و  دوب ،

.داد یم  رس  هلان  دز و  یم  رس  اه  هراتس 

مادقا ینارماک  دمحم  / سای لگ  يوب 

سای لگ  يوب 
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مادقا ینارماک  دمحم 

.دوب مالسلا  هیلع  نیسح  ندیشک  شوغآ  هب  راظتنا  مشچ  دوب و  هتفر  ورف  هثداح  قمع  رد  هاگ  هلتق 

هثداح جوا  رد  باتفآ  .دیـشخب  یم  هزات  ییوب  گنر و  هاگ  هلتق  هب  هک  ینوخ  دوب ؛ يراج  نوخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هاـگن  نادواـن  زا 
.دوب هتخود  مالسلا  هیلع  نیسح  هدروخ  كرت  ياه  بل  یلالز  هب  مشچ  تارف  تخوس و  یم 
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هک ینهریپ  دوب ، هنهک  ینهریپ  نیـسح ، هتـساوخ  نیرخآ  .دز  یم  جوا  هب  رـس  تشاد و  مطالت  نوخ ، زا  يا  هزات  يوپاکت  رد  هاگ  هلتق 
تفاطل زا  راشرـس  اّما  هنهک ، کچوک و  يا  هماج  .ییادیـش  یکدوک و  ياه  لاس  راـگدای  دوب ، ییاـهنت  تبرغ و  ياـه  لاـس  راـگدای 

فافش

؛ داد یم  ار  همطاف  حورجم  ياه  تسد  يوب  هک  يا  هماج 

داد یم  ار  سای  لگ  يوب  هک  يا  هماج 

نوخ زا  راشرـس  دـش و  سای  لگ  يوب  زا  زیربل  هاـگ  هلتق  .تفکـش  ارمالـسلا  هیلع  نیـسح  یناراـب  ضبن  نیرت  یناـهگان  هک  يا  هماـج 
.نیسح

.دوب هدش  مالسلا  هیلع  نیسح  فرگش  ییافوکش  رد  قرغ  هک  دوب  هسامح  يوار  نیرت  خرس  هاگ ، هلتق 

شنهریپ ریز  دیشوپب  هنهک  سابل 

شنت شنم ز  دب  مصخ  دنکن  نورب  ات  هک 

روتس ّمس  ریز  هک  تجاح  هچ  هنهک  سابل 

.شفک ای  هماج  دنشوپ  هک  دنامن  ینت 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  هلم  یلع  هّللاب و  هّللا و  مسب  .درک  یم  همزمز  دیشورخ و  یم  دیگنج و  یم  نانچمه  نیسح 

.دوب مالسلا  هیلع  نیسح  هب  یهتنم  ینایاپ  هظحل  هار  هب  مشچ  هاگ  هلتق  و 

نیـسح .دهد و  ياج  شیوخ  شوغآ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رارق  یب  ناج  ات  دوب  نیـسح  راشرـس  ییادیـش  هار  هب  مشچ  هاگ  هلتق 
«. ضرألا تاکََرب  ْمُهِْعْنمَا  ِءامَّسلا و  َرِطق  مُهنَع  کِْسمَا  مُهللا  : » درک یم  همزمز  دیشورخ و  یم  دیگنج و  یم  نانچمه 

.تفای یم  نایرج  هاگلتق  تمس  هب  قوش  کشا  مالسلا  هیلع  نیسح  ياه  مخز  زا  دیراب ، یم  نیسح  هب  ریشمش  هثداح ، فرط  ره  زا 

هطقن دوب ، هثداـح  جوا  هقطنم  هاـگلتق  .دوب  هتفر  ورف  شیوخ  رد  هک  دوب  بنیز  ضغب  مسجت  هاـگلتق  دوب ، بنیز  ینارگن  رولبت  هاـگلتق ،
یبوشآ دوش ، یم  رارکت  هظحل  هب  هظحل  هک  تسا  یخیرات  تسین ، هظحل  هاگلتق  .دـسر  یمن  نآ  هب  يا  هدـنرپ  چـیه  ياه  لاـب  هک  يا 

.تسا نایرج  رد  جوم  هب  جوم  هک  تسا 

.تسا یتسه  هطقن  نیرت  يراهب  هاگلتق ، .ندییور  تسا و  نتفکش  لحم  هاگلتق 

.تسا هار  ِرخآ  ات  نتفر  هاگلتق 
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...هاگلتق .یکیرات  ینشور و  هاگداعیم  تسا و  نیسح  هاگرارق  هاگلتق 
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شخبرون هرهز   / نیرفن

یگدرملد سأی و  رهش 

ساره بیرف و  گرم و  رتسکاخ  نایم  رد 

دیلول یم 

اه همیخ  هنشت  ناکدوک  يولگ  و 

اه هنشد  اهریت و  ناکیپ  زا 

دش یم  باریس 

فت يارحص  قیرح  رد 

کشم تسد و 

دندمآ یم  دورف  مه  اب 

دنلابب هشیمه  يارب  ات 

اهرس نیرت  كاپ 

دادیب هزین  زارف  رب 

دناوخ یم  نآرق 

بارش بش و  هناتسم  هقهق  رد  رهش  و 

دناوخ یم  زجر 

ریوزت هلیح و  ياه  ماج 

دروخ یم  مه  هب 

ار ناشیا  تمالس  ات 

...دنک نیمضت  نادواج ، ینیرفن  هب 
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( ناوجون كدوک و  ةژیو  ) تعاس

هراشا

 ( ناوجون كدوک و  هژیو   ) تعاس

یناجاباب یلع  ششوک : هب 
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ادخ ات  هظحل  هظحل 

يدمحماقآ رومیت  / ایرد نامسآ و  يادخ  يا 

! گرزب يادخ  يا 

.يرتاناوت رت و  نابرهم  همه  زا  وت  هک  تفگ  یم  نامملعم  زورما 

.مینک رکشت  وت  زا  دیاب  ام  يا و  هداد  ام  هب  ار  يدایز  ياه  تمعن  يدرک و  قلخ  ار  ام  همه  وت  تفگ  یم 

.يراد تسود  یلیخ  ار  ناکدوک  ام  وت ، هک  تفگ  یم  نامملعم 

! بلق شوخ  نابرهم و  يادخ  يا 

.میزومایب يا  هزات  ياهزیچ  زور  ره  ات  ینک ، يرای  میاه  سرد  رد  ارم  مهاوخ  یم  وت  زا 

! زیزع كاپ و  يادخ  يا 

.دهد یم  دای  يدایز  ياهزیچ  ام  هب  تسا و  قالخا  شوخ  نابرهم و  یلیخ  وا  نوچ  یشاب ، هتشاد  تسود  ار  مملعم  مهاوخ  یم  وت  زا 

! ایرد نامسآ و  يادخ  يا 

.دنشک یم  تمحز  ام  يارب  هشیمه  مردام  ردپ و  يریگن ؛ ام  زا  ار  اه  نآ  ینک و  ظفح  ار  مردام  ردپ و  مهاوخ ، یم  وت  زا 

! ینتشاد تسود  بوخ و  يادخ  يا 

.منک رکش  تیاه  تمعن  همه  رطاخ  هب  ار  وت  مشاب و  وت  رب  نامرف  ات  یهد  ورین  نم  هب  هک  منک  یم  اعد  میاهزامن  رد  زور  ره  نم 
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مادقا ینارماک  دمحم  رتهب / الط  زا 

یتسه اجک  ره  هک  ییادخ  يا 

یتسه ام  مامت  يانشآ 

مراد تتسود  هک  ییادخ  يا 

مرادیب باوخ و  هک  ینامز  رد 

ناج زا  رتزیزع  يادخ  يا 

نابوخ یمامت  يادخ  يا 

دب نم  مدب ، نم  هک  يدوجو  اب 

دح زا  دایز  ار  وت  مراد  تسود 

ار مباتک  منک  یم  او  هک  ات 

ادیپ نآ  رد  دوش  یم  وت  مان 

میراد ادخ  کی  هتفگ  مردام 

میرادافو دوخ  دنوادخ  هب 

اج ره  وا  تسه  هک  ییادخ  نآ 

ار ام  یمامت  دراد  تسود 

وت يادخ  هک  هتفگ  مردام 

وداک وت  هب  نامز  ره  دهد  یم 

رتهب الط  زا  تسوت  يوداک 

رتالاب وت  يوداک  زا  تسین 

دشاب یتمالس  وت ، يوداک 
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دشاب یتمیق  بوخ و  ییوداک 

مادقا ینارماک  دمحم 
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راظتنا تعاس 

ینیسح رفولین  / نیمز هشیمه  روآ  يداش 

میوش یم  رظتنم  اه  تقو  یلیخ 

نامناتسود نیرتهب  زا  یکی  رظتنم 

میراد شتسود  یلیخ  هک  یناسک  زا  یکی  رظتنم  ای  و 

: دیوگ یم  هشیمه  مردام  اما 

هک یشاب  یسک  رظتنم  هک  تسا  یعقوم  راظتنا  نیرتهب 

.دهد تاجن  اه  جنر  اه و  یگتسخ  زا  ار  وت  دیایب و 

.تسا يدهم  نامیالوم  راظتنا  راظتنا  نیرتهب  دیوگ : یم  مردام 

.ددنویپ یم  عوقو  هب  يّدج  ياه  قافتا  زا  یلیخ  دیایب ، هک  وا 

دهاوخن یقاب  نیمز  يور  رد  يرگمتـس  چیه  تقو ، نآ  دوش و  یم  اپرب  تلادـع  اج  همه  دوش ؛ یم  مارآ  نما و  اج  همه  دـیایب ، هک  وا 
، ماجنارس دننک و  یم  یگدنز  افص  حلص و  رد  ناهج ، ناکدوک  همه  دنام و 

.دنریگ یم  نشج  ار  ناش  یگشیمه  يداش  ینیطسلف  ناکدوک 
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يرکسع دیعس  / ینامسآ ربهر 

اهلد مامت  ینشور  يا 

ییایب ات  میرظتنم  ام 

اهنامسآ هوکش  هام و  يا 

ییاجک وگب  نیرتبوخ  يا 

* * *

هتفرگ نامسآ  لد  وت  یب 

تسا رارق  یب  نارگن و  ایرد 

تهاگن هنشت  همه  اهلگ 

تسا راظتنا  رد  لد ، هناورپ 

* * *

ام ینامسآ  ربهر  يا 

مینیمز نیا  ناگدشمگ  ام 

اه نامسآ  هب  ناسرب  ار  ام 

مینیبب ار  وت  لگ  يور  ات 

* * *

ییایب ات  میرظتنم  ام 

يراکب یلگ  نیمز  ياج  ره 

ناراب لثم  میرظتنم  ام 

يراهب نیمز  یگنشت  رب 

هرامش 58 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 294زکرم  هحفص 259 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:174

هرامش 58 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 294زکرم  هحفص 260 

http://www.ghaemiyeh.com


یلامج اضر  / وا مرگ  هاگن 

اه هداج  زا  رفن  کی  یناهگان ،

اه هداجس  تولخ  ات  دسر  یم 

اه بوخ  مامت  زا  رت  نابرهم 

اه هداتفا  اه ، هراچیب  مدمه 

نان امرخ و  زا  رپ  دراد  يا  هچقب 

دنک یم  فراعت  ار  ینان  هکت 

تسدگنت نارباع  هاگن  رد 

دنک یم  فقوت  امرخ  یمک  اب 

یسلطا بوخ  يوب  شیاه  تسد 

دهد یم  شزاون  ياه  لگ  يوب 

وا مرگ  هاگن  مناد  یم  بوخ 

دهد یم  شزاس  هلگ  اب  ار  گرگ 
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يدمحماقآ رومیت  / دوعوم هظحل 

! شوپزبس راوس  يا  دمآ ، یهاوخ 

ینک یم  يراهب  ار  میاه  لصف 

نیمز نتم  رد  شیوخ  هاگن  اب 

ینک یم  يراج  هظحل  ره  ار  قشع 

زونه مناد ، یم  بوخ  دمآ ، یهاوخ 

راظتنا مشچ  اهزور  منیشن  یم 

اه هداج  ياهتنا  یب  رب  هریخ 

رابکشا یهاگن  اب  منیشن ، یم 

؟ یسر یم  یک  نیرخآ ! راهب  يا 

ما هدنام  اجنیا  هتسخ  بیرغ و  نم 

اه هظحل  ِغیرد  یب  روبع  رد 

ما هدنام  اج  نتشیوخ ، رانک  رد 

دنک یم  ُرپ  مه  زاب  ار  اه  هظحل 

نم زوس  نم ، نویش  نم ، هیرگ 

ار دوعوم  هظحل  منیبب  ات 

نم زور  ره  یکشاک  دش  یم  هعمج 
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زورید تعاس 

يدمحماقآ رومیت  / نشور ياه  هیآ  نآ 

میا هنشت  ام 

رارق یب  هتسخ ، لد 

! بل هنشت  ياّقس 

تسام اب  وت  يراج  هشیمه  ِمان 

.تسایرد مسبت  زا  ُرپ  تکشم 

ام ياهزور  رد 

.دوش یم  رارکت  وت  مان  هب  البرک  دص 

ام ياه  هناش  رب 

.دوش یم  راوآ  وت  دای  هب  نامسآ  تفه 

؟ تربتس زبس  ِناوزاب  وک 

 - تربص نشور  ياه  هیآ  نآ  - 

میا هنشت  ام 

؟ هودنا يراج  ياهربا  وک 
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 - سّدقم ِسیخ  ياه  مشچ  نآ  - 

! بل هنشت  ياّقس 

مینرق هتسخ  ناکدوک  ام 

.مینرق هتسکش  تماق  ام 

.میا هنشت  ام 

رارق یب  هتسخ ، لد 

؟ رادملع زبس  ياه  تسد  وک 

يدمحم اقآ  رومیت  / دننیمز ناگتشرف  تیاه  تسد 

دننیمز ناگتشرف  تیاه  تسد 

يدمحم اقآ  رومیت 

! ناجومع

، دوب باوخ  نامسآ  رگم 

؟ دندرک ادج  ار  تیاه  تسد  هنوگ  نیا  هک  دوب  هدرم  باتفآ  رگم 

، یموش هظحل  هچ 

، یکرابمان تقو  هچ 

.يدیشخب نیمز  هب  ار  تیاه  تسد  هک  هظحل  نآ  دوب ، یسحن  هماگنه  هچ 

.داتفا كاخ  رب  هک  تسا  يا  هتشرف  تیاه ، تسد  ...هآ 

، هوک تیاه  تسد 

.تسایرد تیاه  تسد 

.تسا قشع  سنج  زا  رون ، سنج  زا  تیاه  تسد 
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! مالسلااهیلع سابع  ناجومع ،

؟ دندرک ادج  ار  تیاه  تسد  هنوگچ 

، ناکدوک نایاپ  یب  ياه  هیرگ  زا  ایآ 

، نانز نویش  ياه  هزادگ  زا 
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؟ دندرکن ایح  اباب ، هتسکش  رمک  زا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  سیخ  ياه  هنوگ  زا 

؛ دنناهج نادوجوم  نیرتدب  نایفوک ، ادخ  هب 

! دننابزیم نیرت  سانشن  کمن 

.نک لزان  ناشیا  رب  ار  اه  باذع  نیرتدیدش  اراگدرورپ !

! دنزیرنوخ یشحو و  نایفوک  نیا 

! ایادخ

، ربب اه  نامسآ  هب  ار  شا  هدروخ  ریت  کشم  ار ، میومع  ياه  تسد 

! هدب تاجن  اهراتفک  نیا  تسد  زا 

! میومع ایادخ ،

...تفر تسد  زا  میومع 

یفسوی نافرع  / اروشاع همان  تغل 

اروشاع همان  تغل 

یفسوی نافرع 

.تسا یفرگش  زور  زورما ،

.تسا خیرات  نهذ  رد  زور  نیرتراگدنام  زورما ،

.دنک شومارف  دناوت  یمن  مه  هّرذ  کی  يدوجوم ، چیه  ار  زورما 

.دنک یم  ینیگنس  نیمز  هنیس  رب  گرزب  یمغ  زورما ،

.تسا رادغاد  ناسنا ، نیرت  مولظم  يازع  رد  ناهج  زورما ،

.دنک یم  نفد  همقلع »  » رانک تارف ،»  » ياه بآ  رانک  ار  شتریغ  نامسآ  زورما ،

.مومغم هدز  متام  ناگتشرف  دوش ، یم  ناگتشرف  لوزن  ِّلحم  نیمز  زورما ،
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.رصع تقو  زین  راب  کی  رهظ و  ماگنه  راب  کی  .درک  دهاوخ  بورغ  رابود  باتفآ  زورما ،

.دناکت یم  نیمز  يور  ار  شا  یناریح  هام ، زورما ،

.تسا شوپهایس  نیمز  نامسآ و  زورما ،

.تساروشاع ِزور  زورما ،
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يدمحم اقآ  رومیت  !/ درگرب میهاوخ ، یمن  بآ  ام 

! ناجومع

! درگرب

! نک هاگن  ار  نامیاه  بل  میهاوخ ، یمن  بآ  ام 

، میا هدرک  كاپ  ار  نامیاه  کشا 

.میهد یم  لوق  مینک ، یمن  مه  یبات  یب 

، طقف

! راذگم نامیاهنت 

! ناجومع

.درگرب ادخ  هب  ار  وت 

! نک رواب  میهاوخ ، یمن  چیه  ام 

، طقف

! ورن نادیم  هب  هنوگ  نیا 

.یشک یم  شتآ  هب  ار  نامیاه  لد 

؟ دهد یم  تاجن  اه  گرگ  نیا  تسد  زا  ار  ام  یسک  هچ  وت ، نودب  درگرب !

؟ دنک یم  تبقارم  اه  همیخ  زا  ریش  لثم  یسک  هچ 

؟ دشک یم  باتفآ  خُر  هب  ار  شتریغ  یسک  هچ  وت ، نودب 

! ناجومع

! درگرب تسیک ؟ رادملع  وت  زا  دعب 
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.میهاوخ یمن  بآ  ام  ادخ  هب 

! درگرب ورن ، نادیم  هب  هنوگ  نیا 

.میهاوخ یمن  چیه  ام 

.میهاوخ یم  ار  وت  طقف  ام 

! مالسلااهیلع سابع  ناجومع ،

یفسوی نافرع  / هدنشخب تارف 

هدنشخب تارف 

یفسوی نافرع 

«! تارف »

.تسا هدیرب  ار  نامناما  یگنشت 

! نک زاب  ار  تیاه  مشچ 

، اه همیخ  يوس  هب 

، بل هنشت  ناکدوک  ياه  ياه  هب 

، ام هتخوس  باتفآ  ياه  هرهچ  هب 

! تسد زا  رود  ِتارف »  » يا

! نک هاگن  ام  كاچ  كاچ  ياه  بل  هب 

.تسا هدیرب  ار  نامناما  یگنشت 

مالسلا هیلع  نیسح  ياتمه  یب  يادخ  هب 

، مروخ یم  دنگوس  مالسلااهیلع  بنیز  همع  يادخ  هب 

، نیمز نامسآ و  رگا 
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، هراتس هام و  باتفآ و 

، ارحص هوک و 

، گنس تخرد و  وربا  رگا 
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.دندرک یم  ریزارس  ام  رادبت  ياه  هرهچ  رب  نامگ  یب  دنتشاد ، مشچ  رد  یکشا  هرطق 

...دنیرگ یم  نوخ  همه ، اه  نآ  زورما  اما ،

«! تارف »

! نیمز سدقم  بآ  يا 

.مینک تیاشامت  راذگب 

ار ییاهنت  راذگب 

.میناوخب هیثرم  تیاه  جوم  رد  ار  ندش  سک  یب  راذگب 

.میهاوخ یمن  بآ  ام 

! دنهاوخ یم  هچ  ام  ناج  زا  نمشد  همه  نیا 

! نزب رانک  تلباقم  زا  ار  افو  یب  نایفوک  نیا 

«! تارف »

! هدنشخب تارف »  » يا

! یکدنا اهنت  نک ! زارد  ناکدوک  ام  تمس  هب  ار  تیاه  تسد  یکدنا 

.تسا هدیرب  ار  نامناما  یگنشت 

يرگسع دیعس  / البرک نافوط 

البرک نافوط 

يرگسع دیعس 

ام هچوک  زورید 

دوب البرک  راگنا 

مدرم مامت  بلق 
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دوب انشآ  درد  اب 
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رغصا یلع  مدید 

تساباب تسد  يور  رب 

: مدینش دوخ  شوگ  اب 

« .تساهنت نیسح  رگید  »

دود شتآ و  رود  زا 

دش یم  هدید  همیخ  رد 

مه ناکدوک  دایرف 

دش یم  هدینش  میاد 

یمخز کشم  کشم ، کی 

تشاد ناهد  رب  سابع 

هتسب نابل  نآ  اب 

تشاد نابز  رب  فرح  دص 

ِهیبش هیزعت  نآ 

دوب البرک  نافوط 

میارب اه  هنحص  نیا 

دوب انشآ  رایسب 

یمیقم بیبح  / مشاه ینب  هام 

مشاه ینب  هام 

یمیقم بیبح 

هزات يابیز  ياه  لگ  دای  هب  دز  یم  دنخبل  یتقو  .دننک  یم  شیادص  مشاه  ینب  هام  هک  مدوب  هدینش  اهراب  .دوب  هام  زا  رتابیز  شتروص 
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ردقچ .متشاد  تسود  ار  شیاه  هدنخ  ردقچ  .مداتفا  یم  هتفکش 
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یم نامرـس  رب  ار  شنابرهم  گرزب و  ياه  تسد  هشیمه  .منک  هاگن  ار  اـیند  ـالاب  نآ  زا  منیـشنب و  شیاـه  هناـش  رب  اـت  متـشاد  تسود 
.دز یم  فرح  اه  ینابرهم  زا  نامیا  رب  دیشک و 

.درک یم  باریس  ار  ام  هدیکشخ  ياه  بل  شبآ  رپ  کشم  اب  هشیمه 

یمیقم بیبح  / ناجومع زیخرب !

ناجومع زیخرب !

یمیقم بیبح 

؟ تسا هدرک  هتشغآ  نوخ  هب  ار  تیابیز  تروص  یسک  هچ  سابع ، ناجومع !

؟ تسا هدرک  ادج  ندب  زا  ار  تتردق  رپ  ياه  تسد  یسک  هچ 

؟ دوب دهاوخ  اه  همیخ  نابهگن  یسک  هچ  رگید  الاح  ومع !

؟ دسر یم  هداتفا  نیمز  رب  ناکدوک  داد  هب  یسک  هچ  الاح 

؟ دنک یم  كاپ  ار  ناشیاه  کشا  یسک  هچ 

؟ دید دنهاوخن  ار  وت  البرک  ناکدوک  رگید  ایآ 

؟ ینک باریس  ار  ناکدوک  هدیکشخ  نابل  ات  زیخرب  ناجومع ! زیخرب 

یمیقم بیبح  / مالسلا هیلع  رغصا  یلع  هب  يا  همان 

مالسلا هیلع  رغصا  یلع  هب  يا  همان 

یمیقم بیبح 

يارب ات  متـساوخ : یم  ادخ  زا  مدرک و  یم  دنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  مکچوک  ياه  تسد  تقو  نآ  .مدوب  وت  شیپ  زور  نآ  شاک ! يا 
لزان ناراب  نامسآ  زا  البرک ، يارحص  ناگنشت  بل  همه  تردپ و  وت و 

يولگ وت و  یگنشت  رطاخ  هب  زورما  نم  .دوش  یم  تباجا  دوز  اه  هچب  ياعد  دیوگ : یم  مردپ  .دنک 

.دنک البرک  نادیهش  همه  وت و  راد  تسود  ارم  هشیمه  ات  مهاوخ  یم  ادخ  زا  .تسا  هتفرگ  ملد  تسا  هدروخ  ریت  هک  تکزان 
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یمیقم بیبح  / کچوک زابرس 

وت نوخ  مه  نامسآ  دیشاپ  نامسآ  يوس  هب  ار  وت  يولگ  نوخ  تردپ  یتقو  مناد  یم  ههام ! شش  رغصا  یلع  يا  کچوک ! زابرس  يا 
هشیمه وت  .دنک  هیرگ  نوخ  وت  يارب  اهلاس  ات  تفرگ  شوغآ  رد  ار 

.منز یم  هنیس  البرک  کچوک  دیهش  وت  يارب  مشوپ و  یم  هایس  سابل  وت  دای  هب  مرحم  ره  نم  .يا  هدنز 

نامه اب  يدرک ، شنزرـس  ار  تنانمـشد  هنـشت ، ياه  بل  اب  زور  نآ  وت  .دـنز  یم  هقلح  منامـشچ  رد  کشا  متفا  یم  وت  دای  هب  راب  ره 
.مونش یم  زورما  ات  هک  تا  هناکدوک  يادص 

یمیقم بیبح  / ادخ ینامهم 

ادخ ینامهم 

ياج دیایب ، هک  ردپ  دیوگ : یم  دریگ و  یم  ار  ردپ  غارـس  دـنک و  یم  هیرگ  مارآ  مارآ  مالـسلااهیلع  بنیز  شا  همع  شوغآ  رد  هیقر 
یم وا  هب  منیـشن و  یم  شـشوغآ  رد  دـیایب ، هک  ردـپ  .داد  مهاوخ  ناشن  تسا  هدـنام  میاه  هناش  رب  زونه  هک  ار  نمـشد  ياـه  هناـیزات 

.وشم ادج  نم  زا  زگره  هک  میرگ 

: دنز یم  دایرف  تسا  هدش  دیهش  شردپ  دوش  یم  هجوتم  هک  نیمه  اّما 

؟ دیشک نوخ  كاخ و  هب  ار  وت  یسک  هچ  ردپ ! يا 

؟ دیرب ار  وت  ياه  گر  یسک  هچ  ردپ ! يا 

؟ درک میتی  یکدوک  رد  ارم  یسک  هچ  ردپ ! يا 

؟ دنز یم  هناش  ارم  ناشیرپ  ياهوم  نیا  زا  دعب  یسک  هچ  ردپ ! يا 

! مدش یم  وت  يادف  نم  شاک  ردپ ! يا 

یم ادخ  ینامهیم  هب  هلاس  هس  هیقر  .دنک  یم  زاورپ  وا  يوس  هب  دراشف ، یم  شوغآ  رد  ار  ردپ  هدیرب  رـس  هک  یلاح  رد  کچوک ، هیقر 
...دور
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مادقا ینارماک  دمحم  / ایرد گنر 

لگ زا  رت  گنشق  وا  تروص 

رتابیز راهب  زا  شنماد 

دوب ایرد  گنر  هب  شیاه  مشچ 

رتافوکش لگ  شیاه ز  هدنخ 

« رغصا یلع   » وا يابیز  مان 

دوب یناهج  یلو  وا  ترهش 

شیابیز فیطل و  ياه  تسد 

دوب ینابرهم  ساسحا  زا  رپ 

دش اهنت  نیسح  هک  نامز  نآ 

روای یب  بیرغ و  دوب و  هنشت 

رگشل رد  تشادن  ار  سک  چیه 

رغصا یلع  زج  هب  ار  سک  چیه 

هرذ کی  محر  هب  دیایب  ات 

نمشد رگشل  کیرات  لد 

شتسد رد  نیسح  ار  دوخ  لفط 

نمشد رگشل  کیدزن  درب 

ص:186

هرامش 58 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 294زکرم  هحفص 277 

http://www.ghaemiyeh.com


اج نآ  رفن  کی  راگنا  یلو 

دیمهف یمن  ار  بآ  ینعم 

رغصا یلع  رب  درم  نآ  دز  لز 

دیکشخ شطع  زا  هک  شیولگ  رب 

نمشد رکشل  زادناریت 

يرآ هلمرح  دوب ، هلمرح 

فورعم شا  هبعش  هس  ریت  دوب 

يراک نآ  مخز  هک  نم  زا  دعب 

تشادرب اهریت  نیب  زا  يریت 

درک رغصا  ِیلع  يوس  هب  ور 

وا خرس  يولگ  يوس  هب  ور 

درک رد  وا  يوس  هب  ار  دوخ  ریت 

دیشاپ نوخ  نیسح  تسد  يور 

رغصا هدیرب  يولگ  زا 

دنام اّما  هدنرپ ، نوچ  وا  دز  رپ 

.رپرپ یلُگ  ردپ  تسد  يور 

يرگسع دیعس  / اه هناورپ  يزابمه 

اه هناورپ  يزابمه 

يرگسع دیعس 

داش ياه  يرانق  دننام  زاب 
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مشک یم  رپ  نام  هناخ  غاب  يوت 
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اه هناورپ  يزابمه  موش  یم 

مشک یم  رس  اه  هچنغ  مامت  هب 

منَک یم  دوخ  کچوک  تسود  ود  اب 

غاب يوت  زا  ار  زره  ياه  هتوب 

منک یم  يرایبآ  ار  اه  ترک 

غاب يوس  ره  مرب  یم  ار  اهبآ 

راهب يوب  زا  زیربل  دوش  یم 

گنشق ابیز و  غاب  رگید  راب 

نآ ياه  لگ  هنوگ  زا  دکچ  یم 

گنر يوب  يداش  روش و  يوب  زاب 

یفسوی نافرع  / دوب نیمز  رکف  هب  دیاب 

دوب نیمز  رکف  هب  دیاب 

یفسوی نافرع 

.تسا شمارآ  هیام  تخرد ،

.دنز یم  توارط  دنخبل  دراذگ و  یم  رانک  ار  شا  ینارگن  بارطضا و  رتدوز  اوه  دوش ، رتدایز  اه  تخرد  دادعت  هچ  ره 

.دنوش یم  اه  یهایس  اهرابغ و  نتفر  نایم  زا  بجوم  هک  دنتسه  ینشور  زبسرس و  هاگشیالاپ  اه  تخرد 

نودـب تخرد ، لگنج و  نودـب  کش  یب  .میهد  یم  هیدـه  دوخ  ناعونمه  هب  ار  توارط  نژیـسکا و  میراک ، یم  هک  یلاهن  ره  اـب  اـم 
دوب دهاوخن  لمحت  لباق  زگره  نیمز  هدروخ ، ناراب  هزات و  ياوه 

.مینک یم  نشور  نیمز  بلق  رد  یعمش  میراک ، یم  هک  يا  هزات  لاهن  ره  اب  ام 
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هک میراکب ، لگ  هزبس و  تخرد و  ردـق  نآ  ناماه ، هچغاب  رد  رهـش و  نیدایم  اهراولب ، اـه ، ناـبایخ  راـنک  رد  دـیاب  منک  یم  رکف  نم 
.دتفین هفرس  هب  اهوردوخ  دود  زا  سک  چیه  رگید 

...تشاک تخرد  دیاب  دوب ، نیمز  رکف  هب  دیاب 

یفسوی نافرع  / رگنشور باتک 

رگنشور باتک 

یفسوی نافرع 

؛ مالسلا هیلع  نیسح  ماما  كرابم  نامدود  زا  بقانملا » يذ  رهاط   » دنزرف هللا » همحر  یضر  فیرش  دیس  »

رگ نشور  ِباتک  بلاق  رد  مالسلا ، هیلع  یلع  ماما  راب  رهوگ  ياهدنپ  اه و  همان  اه ، هبطخ  هدنروآ  درگ 

«. هللا همحر  دیفم  خیش  ، » رهد همالع  بتکم  درگاش  هغالبلا ؛» جهن  »

« هللا همحر  یضر  دیس  »

.تسالبرک رد  ق  لاس 406 ه .  هب  یفوتم  دادغب و  رد  .ه ق  ِدلوتم 359 

.مریگ یم  تسد  رد  ار  یناسنا  ِمیظع  باتک  نیا  هغالبلا » جهن  »

هناد دراک ، یم  نیمز  لد  رد  ار  دـیراورم  ياـه  هناد  تسا و  هدرک  هنیدـم »  » هتفرگ لد  ِهاـچ  رد  رـس  هک  منیب  یم  ار  مالـسلا  هیلع  یلع 
.ناهج ياه  بآ  مامت  زا  رت  لالز  ییاه 

.دیوگ یم  راوید  يارب  ار  شا  ییاهنت  هناخ  جنگ  رد  سک ، یب  اهنت و  هک  منیب  یم  ار  مالسلا  هیلع  یلع 

.دیوج یم  ار  نامیتی  هناخ  هار  بش ، یهایس  رد  هک  منیب  یم  ار  مالسلا  هیلع  یلع 

.تسا تمکح  يایرد  شمالک  اما  .تسا  درد  هناخناهن  شبلق  هک  منیب  یم  ار  مالسلا  هیلع  یلع 

منز یم  قرو  ار  هغالبلا » جهن  »

...منک یم  هاگن  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ار ، تفرعم  یلجت 
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یمشاه دیعس  دیس   / ناراب لثم 

ینیمخ دمحادیس  هللا ، همحر  ماما  راگدای  تلحر 

ناراب لثم 

یمشاه دیعس  دیس 

درک زاورپ  اه  هیرگ  يال  هبال 

نامسآ يوس  هب  ور  هدنرپ  نوچ 

بالگ يوب  ادخ ، يوب  ناهگان 

نام هچوک  نامسآ  رد  دز  جوم 

*

وا کشا  دیشک و  یهآ  مردام 

شنماد يور  تخیر  ناراب  لثم 

دش شوماخ  ناهگان  درک و  هیرگ 

شنشور ياهمشچ  باتفآ 

*

باق يوت  مقاتا  راوید  يور 

ماما یپ  رد  یپ  زاب  دز  یم  هدنخ 

بیجن سکع  نآ  هب  هریخ  مدش  نم 

! ماما يا  تلاح  هب  شوخ  تلاح ، هب  شوخ 
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يرکسع دیعس  / يراکوکین

هراهب لتم  لتا 

هرابود هدموا  دیع 

شدیع يارب  اضر 

هرادن ون  سابل 

هشک یم  تلاجخ  اضر 

هر یمن  اه  هچوک  وت 

اضر نامام  یتقو 

هنیب یم  ونوا  لاح 

هریگ یم  شلد  یلیخ 

اضر یکشاک 

دیرخ یم  ون  سابل 

يداش اب  اه  هچب  مامت  لثم 

.دیود یم  اه  هچوک  وت 
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ناهج ناکدوک 

یفسوی نافرع   / مزرابم ینیطسلف  کی  نم 

! نم هدورسان  هنارت  يا 

.ناهج ياهریش  مامت  تبیه  اب  دیشک ، میهاوخ  وت  زا  ییولبات 

! هدروخ مخز  ِنیطسلف 

.یلصا مان  نامه  اب  تخاس ، میهاوخ  هرابود  ار  تا  هزاوآ  ُرپ  ياهرهش 

هتفرگ نوخ  ياهرهش  نوتیز و  ياه  غاب  ای  اهراز و  نمچ  زا  رتزبسرس  تا ، هدش  مگ  ياهزور  زا  رت  هدنلاب  میزاس ، یم  يروشک  وت  زا 
ياهزور رطع  اب  تخاس ، میهاوخ  راهب  رازه  زا  رتدابآ  ار  تا 

.حتف

! دیرگنب بوخ  ما  هرهچ  رد 

.مزرابم ینیطسلف  کی  نم 

! اه هچوک  سپ  هچوک  ِنیطسلف  يا 

! کیدزن رود و  نیطسلف  يا 
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ینادرگاش دابدرگ ؛ نافوت و  زا  رت  هدنبوک  ینادرگاش  گنـس ، دالوف و  زا  ینادرگاش  اب  مینک ، یم  انب  يا  هسردـم  تیادهـش ، نوخ  زا 
.دننک هزرابم  سلبان »  » مرگ نامسآ  دای  هب  دنریگن و  مارآ  يا  هظحل  هک 

.دننکن شومارف  ار  سالک  هسردم و  یب  ِناکدوک  دننزب و  قرو  ار  یسرد  ياه  باتک  هسردم ، یبوچ  زیم  تشپ  يزوریپ  زا  دعب 

.میدرکرس كاخ ، توراب و  يوب  زا  یلاخ  یمیسن  يوزرآ  رد  ام ، هک  دشاب  ناشرطاخ  رد  دننک و  سفنت  ار  نیطسلف »  » ِكاپ ياوه 

هک دورن  ناشرطاخ  زا  و  تسا ، هدوبن  یلاخ  هزات ، ياه  نوخ  زا  زگره  اج  نیا  هک  دننادب  دننزب و  مدق  نابایخ  رد  همهاو  یب  هنادازآ و 
.دوب ام  ياهوزرآ  نادنز  اه ، هاگودرا 

.ما هدیشک  یتخس  منطو ، هتفرگ  مغ  ياه  هوک  ردق  هب  یلو  مرت ، هاتوک  نامرهش  هتسکش  ياه  تخرد  مامت  زا 

.تسا هتفر  مدای  زا  یکدوک  هک  ردق  نآ  ما ، هدید  مشچ  هب  ار  يرامش  یب  ناکدوک  گرم  یلو  ما ، هلاس  هدزناپ  یناوجون  نم 

.مشاب هتخیرن  کشا  ناسنا  نیرت  نابرهم  روهظ  يارب  هک  تسا  هدوبن  يزور  ما و  هلاس  هدزناپ  یناوجون  نم 

! هوکش ینشور و  ربمایپ  يا 

! کیدزن ِسر  دایرف  يا 

(! جع  ) يدهملا حلاص  ابا  ای 

.دشاب هدرب  مباوخ  وت  دای  یب  هک  تسا  هدوبن  یبش 

.مشاب هتساخن  رب  وت  مان  اب  هک  تسا  هدوبن  یحبص 

هناورپ هب  تروهظ  يارب  هک  تسا  هدوبن  یتعاس  .دشاب  هدرکن  ُرپ  میهاوخ ، دادـما  دایرف  ار  اه  هاگودرا  نامـسآ  هک  تسا  هدوبن  يزور 
.مشاب هتسبن  لیخد  سدق »  » هتسخ ياه  میرک  دای  هب  هدنوش ، رود  ياه 

.مشاب هدیدن  مردام  نازرل  ياه  مشچ  رد  ار  تندمآ  هک  تسا  هدوبن  يا  هقیقد 
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؟ یهد یم  خساپ  نامیاه  هلان  هب  هک  تسا  هتسجخ  هعمج  مادک 

؟ يروآ یم  رد  رازتها  هب  سدق »  » زارف رب  ار  تسدقم  مچرپ  هک  تسا  كرابم  زور  مادک 

؟ يریگ یم  صیرح  ياه  تسینویهص  زا  ار  نامماقتنا  هک  تسا  نیریش  هظحل  مادک 

«! تاُرف  » ياه بآ  دنزرف 

! ریذپان نایاپ  يانشور  يا 

«! سدق  » یجنم يا 

؟ یهد یم  داهج  نامرف  یک  سپ 

يردیح هموصعم  / یگدنز معط 

یگدنز معط 

يردیح هموصعم 

.يدرگ یم  تکچوک  رهاوخ  کسورع  لابند  هب  هدـش  ناریو  ياـه  هناـخ  ناـیم  رد  حبـص ، زور  ره  هک  وت  يارب  مسیون ؛ یم  وت  يارب 
.ینک ناهنپ  لد  رد  ار  يزاب  هناهب  هک  يا  هدش  گرزب  ردق  نآ  يرادن و  ار  ترهاوخ  نتخیر  کشا  لمحت  هک  وت  يرآ !

نآ دـناکرت و  یم  ار  تتارطاخ  کنکداب  هداوناخ ، دای  ینک و  یم  ضغب  یـشوخ ، ياهزور  دای  هب  ینیـشن و  یم  يا  هشوگ  رد  هک  وت 
.يور یم  باوخ  هب  ات  ینک  یم  هیرگ  ردق 

پوت هرابود  دوش و  مامت  دراد  دوجو  ایند  رد  يدـب  هچ  ره  يراد  تسود  مناد  یم  کچوک ! درم  گرزب  يا  میوگ ، یم  نخـس  وت  اب 
.يراذگب مه  رب  مشچ  تا  هداوناخ  رانک  رد  اه  بش  مارآ ، یلایخ  اب  تناتسود و  لابند  هب  هچوک  رد  تسد  هب 

ناگراتـس مه  وت  لد  یبآ  نامـسآ  هک  منک  یم  اعد  منک و  یم  هاـگن  مروشک  یبآ  نامـسآ  هب  ملد  کـچوک  هرجنپ  زا  بش  ره  نم  و 
.یشچب ار  هداوناخ  یگدنز و  شوخ  معط  يور و  ورف  شوخ  ییایؤر  هب  اهنآ  ندرمش  اب  اه  بش  دشاب و  هتشاد  نز  کمشچ 

! زور نآ  دیما  هب 
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یقّتم یقت   / هزات دالیم 

مشخ شتآ  زا  رو  هلعش  تهاگن 

تسا هدیشک  نماض  یکجنران  تلد 

هزات دالیم  نیا  تداب  كرابم 

تسا هدیمد  ام  رد  یگدنز  روش  هک 

یشحو يایند  نیا  رد  ینیطسلف !

ینیرتاهنت یسک ، یب  یبیرغ ،

ار نایدورمن  تکوش  یتسکش 

ینیشن شتآ  یمیهاربا و  وچ 

اّما تسیلاخ ، وت  تسد  هچرگا 

تسا نیقی  نامیا و  زیربل  تلد 

تسوت ِندوب  زار  زمر و  تداهش » »

تسا نیمه  يزوریپ ، ماگ  نیتسخن 

راوید تشپ  زا  منک  یم  تیادص 

ییادصمه روش و  ياغوغ  نیا  رد 

وس نیا  نم  ناج ! ردارب  وس  نآ  رد  وت 

! ییادج راوید  یشاک  يا  دوبن 
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يدمحم اقآ  رومیت  / دنا هدیرفآ  بش  رد  ارم 

تسا هدیرفآ  بش  رد  ارم  ادخ  ایآ 

؛ تسا هریت  متسوپ  هک 

؟ دنک یم  قرف  امش  همه  اب  میاه  بل  اهوم و  و 

: دندرک اوجن  مشوگ  رد  اه  تسوپ  دیفس  مدمآ ، ایند  هب  یتقو 

.یتسین ناسنا  وت  يرادن ، یقح  چیه  وت  »

!« یهایس اکاک  کی  طقف ، وت 

« .دنا هدروخ  ار  ام  قح  : » دیوگ یم  مردام  یلو 

؟ تسا هدیرفآ  کیرات  یبش  رد  ارم  ادخ  ایآ 

.ناملسم ِتسوپهایس  کی  متسوپهایس ؛ کی  نم 

.دنا هدرم  اجنامه  دنا و  هدمآ  ایند  هب  گنس  لاغز  نداعم  رد  راطق ، ياه  لیر  رانک  رد  مناردپ 

.دنا هدش  گرزب  هوهق  زوم و  عرازم  رد  اه ، ناروتسر  هناخزپشآ  رد  ام  ناردام 

.دنا هدوب  هدرب  نم ، ناکاین  .دنا  هدوبن  ناما  رد  هنایز  ات  ِلوات  زا  غوی ، ریجنز و  مخز  زا  هاگ  چیه  مدادجا 

؟ تسیچ هدرب  یناد  یم 

.یشاب بابرا  رایتخا  رد  لامک  مامت و  ینعی : هدرب 

و اوه -  نیرت  غاد  رد  ناروب ، فرب و  ریز  طیارـش  نیرت  تخـس  رد  ینک ، راک  دـیاب  هک  ییوت  نیا  دـنبابرا و  هشیمه  اـهنآ  ینعی : هدرب 
.نک رکف  گرم  هب  هجنکش ، هب  نهآ ، ياه  غاد  هب  يدرک ، بلط  ار  تدزم  رگا 

قالـش هب  ار  ام  میرادن ، یـشزرا  چیه  ام  ینعی : هدرب  .دنریگب  ام  زا  ار  نامناکدوک  دننک و  شورف  دیرخ و  ار  ام  دنناوت  یم  ینعی : هدرب 
!؟ تسام قح  نیا  .ددنب  یم 

.مرتحم ِتسوپ  دیفس  اهنآ  مهایساکاک و  نم  ینعی : هدرب 
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! دنا هدیشک  یگدرب  هک  دنا  هدوب  نم  ناکاین  نیا  خیرات ، لوط  رد  ...هآ 

؟ تسا هدرک  قلخ  هریت  یبش  رد  ارم  ادخ  ایآ 

.منک یگدنز  مشکب ، سفن  دیراذگب 

.مناملسم ِتسوپهایس  کی  نم  مناوخب ، سرد  دیراذگب 

.تسا نایدا  نیرتهب  نم ، نید  هک  منک  تباث  نایناهج  هب  مهاوخ  یم 

.تسا هداد  روتسد  تیناسنا  هب  يردارب ، يربارب و  هب  طسق ، لدع و  هب  مربمایپ 

.درادن يرترب  يرگید  رب  يداژن ، چیه  یگنر ، چیه  ام  نید  رد 

.هبترم زایتما و  کی  ياراد  مه ، لثم  میناسکی ، ام  همه 

.تسوپ گنر  هن  دروآ ، یم  يرترب  يراگزیهرپ ، اوقت و  طقف  نم ، نید  رد 

یناجاباب یلع  / اجکره نامسآ  رد 

اجکره نامسآ  رد 

یناجاباب یلع 

ارحص يوت  یناوخب  دیاش  ارم  مان 

اه لگ  نیب  یبایب  دیاش  ارم  يوب 

وهاک ولامرخ و  نهذ  رد  ارم  معط 

ولآ غاب  نایم  رد  ار  ما  هزم  ای 

یبارس رد  ییوجب  دیاش  ارم  مان 

یبآ رد  ای  يدور ، ِکشخ  ریسم  رد  ای 

مداب هارمه  ملگ  یلاها  زا  نم 

مداش ناکشجنگ  هچب  يادصمه  نم 
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زاوآ تسا و  فرح  زا  رپ  هک  یتخرد  يور 

زاورپ جوا  رد  ما  هظحل  نآ  رعاش  نم 

مباتفآ میاجک ، ره  ِنامسآ  رد 

.مباتک نم  وت  کچوک  ياه  تسد  رب 

ص:197
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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